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EGYESÜLETI ÉLET

h o l s t e i n  m a g a z i n

Oroszország a világ legnagyobb területű állama, a maga 
több mint 17 millió négyzetkilométerével. Az országot 
összesen 83 régió alkotja Amerika államaihoz hasonló-
an (plusz egy nemzetközileg nem elismert, Krími Köz-
társaság), amelyek saját közigazgatással rendelkeznek. 
Holstein tenyésztés szempontjából az óriási területen 
fekvő, rendkívül erős szórást mutató tenyésztek össze-
hangolása, a közös tenyésztési politika érvényre jutta-
tása igazi kihívásként jelentkezik a tenyésztőszervezet, 
a Holstein Russia számára. A moszkvai, szentpétervári 
illetve a szamarai területen zajló tenyésztési munkát 
az ott már évek óta megrendezésre kerülő kiállítások, 
show-bírálatok fémjelzik. Ehhez a körhöz csatlakozott 
idén Udmurtföld és Tatárföld, ahol a fővárosokban 
– Izsevszkben és Kazanban – első alkalommal meg-
rendezett Holstein show-bírálat új lendületet adhat 
a tenyésztési kultúrának. A két Nemzeti Show bírá-
lata nemcsak azért volt a megszokottnál is nagyobb 
kihívás, mert a Mezőgazdasági Minisztérium és a te-
nyésztő szervezet is komoly elvárásokat támasztott a 
rendezvényekkel kapcsolatban, hanem azért is, mert 
azok sikere – vagy sikertelensége – befolyással lehetett 
a jövőben közösen kialakításra kerülő tenyésztési stra-
tégiára. Mindkét területen, a ringben is érezhető volt a 
tenyészetek közti különbség. 

Udmurtia átlag standard laktációja 7000 kg, Tatárföld 
7500 kg körül mozog. Ezen számok szélső értékeit a kö-
zel 11.000 kg-os több ezres tenyészetek és azok szöges 
ellentétei alkotják. Háttértől függetlenül a ringben egy 
rövid időre elmosódtak a különbségek, egy „ligában” 
szerepelt mindenki. Próbáltam a bírálatot is úgy irányí-
tani, hogy az indoklások tükrözzék az európai holstein 
szemléletet és rávilágítsanak azokra a pontokra, ame-
lyek meghatározóak a bírálat mellett a mindennapi ha-
tékony tejtermelés során. A bírálatot követően – külön 
felkérésre – az érdeklődőknek egy rövid küllemi bírála-
ti ismertetőn keresztül próbáltam felvázolni a küllem 
jelentőségét, a funkcionalitás fontosságát.

A két régió Nemzeti Show-ja sok mindenben külön-
bözött, de a felvonultatott 90-90 állat, a felvezetők és 
szervezők lelkesedése, a közönség érdeklődése, nyi-
tottsága az újra példaértékű volt. A két kiállítás között 
megtartott négynapos – vizsgával záródott – küllemi 
bírálati tanfolyamon a többszörös túljelentkezést köve-
tően végül 15 személy kapott oklevelet. A tenyésztők-
ből, forgalmazókból és minisztériumi alkalmazottakból 
(a mezőgazdasági miniszter-helyettes is részt vett a 

programon) álló „osztályom” egybehangzóan érezte 
úgy, hogy az együtt töltött négy nap után új megvilá-
gításba került a tenyésztés és az átfogó szemléletvál-
tásnak köszönhetően az érintett tenyészetekben új 
irányt vehet a tenyésztési munka. Apró lépések ugyan, 
de az ilyen és ehhez hasonló továbbképzésekből, az új 
alapokra helyezett kiállításokból, a minisztérium és a 
tenyésztő szervezet kiváló, összehangolt munkájából 
olyan erő képződhet, amely könnyedén „felriaszthatja 
az „orosz holsteineket” a 7000-7500 kg-nál megrekedt 
Csipkerózsika álomból”.

Udmurtia, Izsevszk
2021. június 23-24.

Madártávlatból a gyönyörű környezetben, egy skanzen „udvarán” meg-
rendezett kiállítás kiváló kikapcsolódás a szakmai közönségnek és láto-
gatóknak egyaránt.

A megbeszélés a mezőgazdasági miniszter asszonnyal, a szervezőkkel, 
a hivatalos forgatókönyv ismertetése az életük első ringbe készülő te-
nyésztői csapat részére, a regisztráció és rajtszámok felvétele a késő éj-
szakába nyúlt…..

Showbírálatok, küllemi bírálati 
tanfolyam az Ural árnyékában

Sebők Tamás területi igazgató, HFTE

Képriport Udmurtiából és Tatárföldről
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….viszont másnap minden készen állt a tökéletes szereplésre az 
autentikusan, a nézőkkel szembeni oldalon szalmabálákkal ha-
tárolt látványos ringben. A 38 fokos meleg ellenére, a már reg-
gel nyolckor kezdődő bírálatot folyamatos érdeklődés kísérte.

A bemutatásra kerülő közel 90 állat bírálata egész délelőtt zajlott,…

...amely, mint mindig, a nagydíjas egyed kiválasztásával zárult. 
Baloldalon Olesya Smirnova a Holstein Russia ügyvezető igaz-
gatója, mellette Shavshukove Natalia, Udmurtia mezőgazdasá-
gi miniszter-helyettese és a győztes állat tenyésztője, felvezető-
je a farm vezetőjével. 

 
Aki egy kiállítás után mindig a legboldogabb: a Nagydíjas 
egyed tenyésztője!

A kiállítást a bírálat mellett egyéb programok is színesítették. 
A körmözési bemutató itt is – akárcsak nálunk – nagyszámú kö-
zönséget vonzott.

De az olyan közönségprogramok, mint például az „óriás kosár-
labda dobó verseny” is sikerrel futottak 😊.

 

A kiállításon szakmai fórumok is zajlottak. Olga Abramova az 
udmurtiai mezőgazdasági miniszter asszony előadását számos 
további prezentáció követte a legkülönbözőbb témákban. 
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EGYESÜLETI ÉLET

h o l s t e i n  m a g a z i n

A kiállítás másnapján már a küllemi bírálati tanfolyam zaj-
lott. Az egynapos elméleti anyag leadását követően három 
napot töltöttem az érdeklődőkkel a „terepen”.

A csoport a bírálat helyszínén. A régi időket idéző istállóban való-
ban kihívás a modern holstein-fríz fajta magas igényeit kielégíteni.

Tatárföld, Kazan
2021. július 1-3.

Tatárföld fővárosában, Kazanban folytatódott a szakmai prog-
ram, ahol további 90 állat várta a megmérettetést. Ez a kiállítás 
azonban merőben más környezetben a magyarországi OMÉK-hoz 
hasonló helyszínnel és kiállítótérrel fogadott. A színvonalas, ko-
moly hagyományokkal rendelkező kiállításon idén először mutat-
kozott be a holstein-fríz fajta és azonnal a nagy programmal, a 
show-bírálattal nyűgözte le a közönséget.

Már a kiállítás bejárata is jelezte, hogy nagyszabású ese-
ményre érkeztünk,…

…majd a bejárat belső tere tovább fokozta ezt az érzést. A 
rendezvény helyszínére csak – a kép bal oldalán látható – 
fémdetektoron keresztül, lázméréssel és maszk viselésével 
lehetett bejutni.

 A kiállítói pavilonok is az OMÉK hangulatát idézték.

Az udmurtiai program zárása a miniszter és miniszter-helyet-
tessel történt négyszemközti megbeszélést követő vacsorával 
zárult, ahol ismertetőt kaptam a távlati tervekről is. Ennek 
egyik jele volt az is, hogy a vacsora meghívottjai között sze-
repeltek a Ksitest munkatársai is, akik a jelenleg a genom 
tenyészérték fejlesztéséért és elterjesztéséért dolgozó cégek 
egyik zászlóshajói az országban.
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Az állatok elhelyezésére mobil istállók (sátrak) lettek felál-
lítva. A benne lévő , jóval több, mint 100 állat ellenére egy 
kényelmes, szellős helyre érkeztek a látogatók.

A kék „ballonok” a tehenek hűtését (párásítását) végezték, 
melynek köszönhetően az istállóban kiváló klíma szolgálta 
az állatok kényelmét. A tehenek nagy része az itt töltött idő 
alatt megemelte tejtermelését, amely ékes bizonyítéka volt 
tenyésztőknek, szervezőknek – kételkedőknek – egyaránt 
arra, hogy egy kiállítást a megfelelő előkészülettel, teljesen 
stresszmentesen is le lehet bonyolítani.

A megnyitó, a résztvevő területek képviselőivel és azok 
zászlajával. A ringben a napközbeni bírálat során helyhi-
ányra nem lehetett panaszom.

Mindenre felkészülve. Még a „pre-ring”– a pihenőtér és a 
ring közötti terület – is tetőt kapott. 

A lelátón meglepően sok érdeklődő foglalt helyet. Még cé-
geket képviselő zászlókkal is érkezetek szurkolók!

A show-bírálaton részt vett felvezetők a bírálat másnapján 
megrendezett felvezetők versenyén. A három osztályban 
érkezett versenyzők magas száma miatt igen komoly fejtö-
rést okozott a három győztes kiválasztása. Nem tudom, hogy 
könnyített vagy nehezített a dolgomon, hogy tekintettel az 
első ilyen eseményre a régióban, nem csak maga a show, de 
a felvezetés is teljesen új világ volt a résztvevők számára. Az 
óriáskivetítővel, ventilátorokkal, kiváló hangosítással – profi 
műsorvezetővel – felszerelt ring „első nekifutásra” viszont 
telitalálat volt.

A kiállításon a növénytermesztési ágazat is erőteljesen kép-
viseltette magát. Az Expo területén már ősszel elkezdődtek 
részükről az előkészületetek, amelyek a tavaszi munkákkal 
folytatódtak, hogy mire eljön a júliusi bemutató ideje, min-
den növény az elképzeléseknek megfelelő fejlődési stádium-
ba kerüljön.
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EGYESÜLETI ÉLET

h o l s t e i n  m a g a z i n

Előre elgondolt kiállítási portfólió. Elől a borsó, majd a repce, 
a burgonya, végül a kukorica képviselte ezt a céget ezen a kis 
területen, de hasonló kombókkal készült szinte az összes „nö-
vényes” kiállító. 

 

A két régió első Nemzeti Show-ja igen pozitív visszhan-
got kapott minden médiumban. Mind a politikai veze-
tés, mind a tenyésztőszervezet és talán a legfontosabb, 
a tenyésztők is új tudással, új lendülettel, nagy vára-
kozással néznek a jövő felé. A kiállításon töltött napok 
sok lehetőséget adtak az ágazat képviselőinek a talál-
kozásra és bár csak meghívott vendégként, bíróként 

vettem részt a kiállításokon és ezzel együtt pár meg-
beszélésen, de úgy éreztem, hogy az összhang kiváló, a 
cél ugyanaz: a tejelő ágazatot kiemelten kezelni és tá-
mogatni. Ez alatt nem csak az anyagi hozzájárulást kell 
érteni, hanem az előremutató, konstruktív, kemény, 
áldozatos munkát, amely nélkül a haladás elkerülhe-
tetlen. A kihívásokkal együtt a tenyésztésszervezés 
szempontjából még óriási munka vár az országra, de a 
lendület megvan minden résztvevőben.

Tapasztalatom szerint Oroszországban a magyar gene-
tikának óriási „respect”-je van. Ahol a magyar genetika 
dolgozik, ott mindenhol kimagasló eredmények járnak 
a nyomában, csak pozitív visszajelzéseket és számokat 
látni utánuk. (pl. a kazani show katalógusában lettem 
figyelmes az egyik kétszer ellett tehénre, amely ma-
gyar – konkrétan egy Zircről származó – anyával ren-
delkezett!). 

Az, hogy az óriási országban, egy olyan kis ország, 
mint a miénk, ilyen hírnévre tett szert, az nem a vé-
letlen műve. A tenyésztési eredményeink önmagukért 
beszélnek, az ilyen és ehhez hasonló meghívások al-
kalmával bőszen hirdetjük is ezeket, amelyek biztos 
alapokra helyezik a két ország szakmai kapcsolatát.. 
hozzon bármit is a jövő! 



AZ Alta ÉLCSAPAT
PEAK AltaMAGNIFIQUE-ET
MAESTRO x POSITIVE x MEDLEY

TPI 3024  |  NM$ 1035

Winstar AltaREGULUS-ET
AltaZAZZLE x CRIMSON x JEDI

TPI 3001  |  NM$ 1040

PEAK AltaWHEELHOUSE-ET
PURSUIT x DUKE x RUBICON

TPI 3000  |  NM$ 1018

Alta Genetics Hungary Kft.
zbabai@altagenetics.hu | www.altagenetics.com | www.altagenetics.hu
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EGYESÜLETI ÉLET

h o l s t e i n  m a g a z i n

A köztársasági elnök augusztus 20. alkalmából  
Zászlós Tibornak, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége  

elnökének a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári tagozata  
kitüntetést adományozta a hazai agrárgazdaság  

területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként. 
Az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc  

Emléknapja alkalmából adományozott kitüntetések  
átadására idén július 6-án került sor. 

Áder János köztársasági elnök a nemzeti ünnep,  
március 15. alkalmából, a miniszterelnök  

előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. 
A díjakat Dr. Nagy István agrárminiszter adta át.

Magyar Ezüst  Érdemkereszt polgári tagozata  
kitüntetésben részesült Nyakas András, a hajdúnánási  

Nyakas Farm Kft. ügyvezetője a hazai agrárgazdaság területén 
végzett több évtizedes, sikeres munkája elismeréseként. 
Konkoly Thege Sándor-díjban részesült dr. Flink Ferenc,  

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője  
az állattenyésztés-szervezésben végzett több mint négy  

évtizedes kiemelkedő munkájáért, valamint Bognár László,  
Egyesületünk ügyvezető igazgatója, a holstein-fríz fajta hazai  

és nemzetközi népszerűsítésében, nemesítésében végzett  
kiemelkedő munkájáért.

SZAKMAI
DÍJAK  
2021
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EGYESÜLETI ÉLET

h o l s t e i n  m a g a z i n

Szarvasmarha-megjelenés szempontjából egy év kiha-
gyás után idén augusztusban ismét tejelő marhák népe-
sítették be a megszokott kiállítási pavilonunkat. A XXX. 
Farmer Expo nyitónapja elég borongós volt, a show-
bírálat idejére elállt az eső, így a megszokottól eltérő 
helyszínen ugyan, de zavartalanul lezajlott a program. A 
rendezvényen 25 állatot tekinthettek meg a látogatók, 
melyek 7 üzemet képviseltek. 
A show-bírálatot Kőrösi Zsolt területi igaztó végezte az 
elhivatott szakmai publikum figyelme mellett.  A bírá-
laton 5 kategóriában versenyeztek a tenyészállatok, két 
szűz üsző, egy vemhes üsző, illetve két tehén kategóri-
ában. A Grand Champion tenyészállat a Nyakas Farm 
Kft. Lámpás tehene lett, míg a Reserve Champion díjat 
a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. Mimi nevű tehene 
érdemelte. Az idei évben a felvezetők ügyességi verse-
nye elmaradt, de a fajtabemutatók, illetve a fejési nyí-
rási bemutatók színesítették a kiállítás programját és 
vonzották a látogatókat. Úgy vélem, hogy kisebb állat-
létszám ellenére egy nagyon jó hangulatú kiállítást tud-
hatunk magunk mögött, ahol a régió legszebb egyedei 
kerültek bemutatásra.

HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI:
A bírálatot Kőrösi Zsolt területi igazgató végezte. 

Holstein-fríz szűz üsző I. kategória

Harmadik helyezettje: 
a 203 katalógusszámú 34498 9111 6 EMÁNUEL
32773 Primeval Ins Bluenote-ET× 23909 Mountfield 
Altaexacter 
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

Második helyezettje: 
a 202 katalógusszámú 33708 5502 9 PIPACS
34555 Oxford×26497 Regelcreek SS Magnum-ET
Tenyésztő és tulajdonos: 
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: 
a 201 katalógusszámú 33796 8189 6 VOSZTOK
33938 Blumenfeld Frazld Basic-ET×27551 Benner Santana-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 212 katalógusszámú 33796 7737 6 VIRÁG 
33096 Heidenskipster Spitfire-ET×30612 No-Fla Altajonah
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Farmer Expo 2021. 
ÚJRA A RINGBEN!

Kovács Dániel
küllemi bíráló, HFTE
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Második helyezettje: 
a 211 katalógusszámú 33708 5239 2 MIMI
33008 Cherry-Lily Zip Luster-P-ET×30090 Louxor
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: 
a 210 katalógusszámú 34339 2750 6 CIFRA
31534 Molenkamp KP Carter×27798 BG Nick Style-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft. Derecske

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Második helyezettje:
 a 221 katalógusszámú 34498 7146 6 ANNA
30200 De-Su 12928 Flipside-ET×27150 Heidifarm SS 
Casanova CRI-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

Első helyezettje: 
a 222 katalógusszámú 33708 4778 5 VALI
31537 Cashpoint-ET×26913 Stantons Main Event-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 235 katalógusszámú DE1264559544 ERZSI
31466S-S-I Mogul Reflector-ET×23394 De-Su 521 Bookem-ET
Tulajdonos: Ivanics Imre, Csobaj

Második helyezettje: 
a 231 katalógusszámú 33796 6412 1 SZEMES
32288 Cookiecutter Happy 12262-ET×28963 Holbra Sansire-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Első helyezettje: 
a 236 katalógusszámú 33708 3709 6 MIMI
30090 Louxor×25438 Heavenly Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállításszervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat 
kapja a Nyakas Farm Kft., Hajdúnánás a 242 katalógus-
számú LÁMPÁS nevű, 29762 Blumenfeld Jacey-Peso-ET 
apaságú tehén bemutatásáért.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott 
különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Nyakas Farm Kft., Hajdúnánás a 242 kata-
lógusszámú LÁMPÁS nevű, 
29762 Blumenfeld Jacey-Peso-ET apaságú tehén bemu-
tatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 245 katalógusszámú 32219 2790 7 HELIA
22964 Brandt-View Hefty-ET×19324 Jenny-Lou Mrshl 
Toystory-ET
Tulajdonos: Ivanics Imre, Csobaj

Második helyezettje: 
a 241 katalógusszámú 34339 1212 2 FLÓRA
30227 Farnear Delta-Lambda-ET×25165 Co-op 
M-P Dorcy Adidas-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft. Derecske

Első helyezettje: 
a 242 katalógusszámú 33665 8967 1 LÁMPÁS
29762 Blumenfeld Jacey-Peso-ET×19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas Farm Kft., Hajdúnánás
A 242 katalógusszámú LÁMPÁS egyben a kiállítás 
nagydíját is elnyerte.
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3. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapja a Nyakas Farm Kft, Hajdúnánás a 242 kata-
lógusszámú LÁMPÁS nevű, 
29762 Blumenfeld Jacey-Peso-ET apaságú tehén bemu-
tatásáért.
A díjat átadta: Sztakó István fejlesztési főmérnök

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 236 
katalógusszámú MIMI nevű, 
30090 Louxor apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Kovács Dániel küllemi bíráló

Kizárólagos importőr:
GARUDA TRADE KFT.

www.garuda.hu • www.ayurveda.hu
Facebook: Garuda Vet

ANTIBIOTIKUM TERMÉSZETES HELYETTESÍTÉSE
Az egyre jelentősebb antibiotikum rezisztencia probléma miatt az Európai Unióban és hazánkban is szigorú  

intézkedéseket vezettek be az antibakteriális készítmények alkalmazásának csökkentése érdekében.

URAKSHA ANTIBIOTIKUM- ÉS HORMONMENTES MÉHTABLETTA 
Méhfertőzés megelőzésére és kezelésére

14 féle gyógynövénnyel és Shilajit ásványi anyaggal 

ANTIBIOTIKUM HASZNÁLAT CSÖKKENTÉSE

NULLANAPOS VÁRAKOZÁSI IDŐ

MAGAS MEGTÉRÜLÉS 

HAZAI SIKERES TELEPI
ALKALMAZÁSOK:  már Pest,  
Somogy, Békés, Baranya,  
Győr-Moson-Sopron megyékben

BIOKONTROLL HUNGÁRIA 
BIOTANÚSÍTVÁNYÁVAL 

JAVALLAT: 
 • A visszamaradt méhlepény eltávolí-
tására. 

 • A méh kiürülésének elősegítésére.
 • Ideális méhtisztító és fertőtlenítő.
 • Nem avatkozik bele a normál szapo-
rodási ciklusba, nincs káros hatással 
a laktációra.
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Gyakran voltunk vendégek mostanában a Borjádi Zrt. 
tenyészetében Aranytörzskönyves avatás ürügyén. Az 
ötszázas tehénlétszám alatti telep állományméretéhez 
képest igen sok, immár 12 százezer literes tehénnel 
gazdagítja az elitklubot. Ezúttal 2878 Cili (22428 Ro-
land×16972 Blastoff) volt az ünnepelt, aki hetedik lak-
tációjában ért a csúcsra. 

Az elismerő okleveleket Zvekán Szandra ágazatvezető, Bischof 
József cégvezető-helyettes, igazgatósági tag, Kollár Károly mű-
szakvezető és Müller Nimród inszeminátor vette át. Szívből gra-
tulálunk!

Újabb rekorderekkel bővítette az Aranytörzskönyv-
ben szereplő teheneinek számát a Milkmen Kft. 
földespusztai tenyészete. Kettejük közül 0563 Mar-
csa (17645 O-Man×19451 Matches) a rangidős 11 és 
fél éves korával. Nem csupán mennyiségben, hanem 
beltartalomban is kimagasló termelést produkált, hi-
szen eddigi élete során több mint 4,1 tonna tejzsírt és 
3,4 tonna fehérjét adott gazdáinak. 

1544 Tünde (16882 Blitz×16505 Dutch Boy) tíz éves ko-
rára nyolcadik laktációjában jár. Legnagyobb napi teje 
78 kilogramm volt. 

Az okleveleket Gamós András, Lang Miklós telepvezető, 
Turóczky Márti műszakvezető, Bodaki Zoltán gondozó és Czári 
Lajos elletős vették át. Szívből gratulálunk!

Dél-Dunántúli  
avatások 
Jakab Lajos

Területi hírek  

A második aranytörzskönyvesét ünnepelte a Pély-Ti-
szatáj Agrár Zrt. A sok-sok évvel ezelőtti avatást is igazi 
házi ünnepséggel tették emlékezetessé, bár akkor senki 
nem gondolta, hogy több mint tizenöt évet kell várni a 
következőre. Az élet számtalan nehézséget gördített az 
adottságaiban igencsak hátrányos helyzetű tenyészet 
útjába. Ezért egyre távolabb került egy újabb kiváló 
egyed kiemelkedése. A hosszú csendet a 2379-es Ga-
lamb (20705 Bordo PJ Főnix Shottle×19130 Gelej Do-
cens Boliver) törte meg, aki kiegyensúlyozott termelé-
sével 10.860 kg-os átlaglaktációjával a kilencedik ellése 
után érte el a százezer kilogrammot. Bár a termelése 
mindig átlag feletti volt, igazából a beltartalmi mutatói a 
kiemelkedőek. Az életteljesítménye során elért 4,18%-
os zsir és 3,54%-os fehérje magasan az országos fajta-
átlag fölött van, amihez kiváló küllemi tulajdonságai is 
társultak. 

Mindig jó érzéssel tölti el a bírálót, ha viszontlátja azt a 
tehenet, amiben kilenc évvel ezelőtt, egy szürke hétköz-
nap látta megcsillanni azt, amit funkcionális küllemnek 
hívunk. A 83 pontos tejelő jelleg, a 85 pontos láb és a 
88 pontos tőgy bizonyítja, milyen fontos szerepe van a 
küllemnek a hosszú hasznos élettartamban. Galamb ti-
zenkét évesen is kiválóan néz ki és reméljük, hogy még 
sok tejelőnappal ajándékozza meg gazdáit.  

Oklevelét Bíró András főállattenyésztő vette át kollé-
gái körében. A családias ünnepségen részt vett elődje, 
a már nyugdíjas Ariné Mészáros Melinda és a Zrt. ve-
zetése nevében Balázs Nóra, az igazgatóság elnöke és 
Vona Dénes ügyvezető igazgató.    

Családias  
hangulatban Pélyen 
Berkó József
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2021. július 5-én felavatásra került 30873 7140 3 
Mici (14656 Enyingi Rézcsengő Zebo×15979 BG 
Ulysses Zebo-ET) nevű tehén a Hajdúdorogi Bocskai 
Szarvasmarhatenyésztő Kft.-nél. Mici 9. laktációjában 
érte el 100.000 kg-os életteljesítményt. Csúcslaktációja 
a 7. volt 11.308 kg-mal, ekkor napi maximális teje 45,2 
kg volt. A kimagasló termelés kissé rányomta a bélyegét 
a szaporodásbiológiára, hisz Micinek 44 rakása volt a ki-
lenc laktációja alatt, ez 4,8 spermaindexet takar. Szívből 
gratulálunk a tenyésztőnek! 

Az oklevelet Zadányi János ügyvezető, Kökényesi An-
talné számítógépkezelő adminisztrátor és Tóth Sándor 
ügyvezető vette át munkatársaival.

Kettős avatás Csobajon
2021. július 12-én kettős avatásra került sor az Ivanics 
Farmon, hisz 32219 2040 1 Mafla nevű tehenük beke-
rült az Aranytörzskönyvbe 100.000 kg megtermelt tej-
mennyiség után. Ezzel egy időben Platinatörzskönyvi 
minősítést kapott 13028 0873 0 BRISANZ nevű tehenük, 
aki elérte a 130.000 kg-os életteljesítményt. Őket Sebők 
Tamás területi igazgatóval közösen avattuk fel. 
Mafla 9. laktációjában érte el az Aranytörzskönyvbe 
kerüléshez szükséges, kimagasló termelési szintet, első 

két laktációját kicsit gyengébben kezdte, ám 3. ellését 
követően termelése meghaladta a 10.000 kg 305 napra 
korrigálva. Csúcslaktációja 7. volt, 13.481 kg tejet ter-
melt 305 nap alatt, ekkor napi csúcstermelése 52,5 kg 
volt. A jó kimagasló termelési szint ellenére szaporodás-
biológiai mutatói is igen jók, 9 elléséhez 17 rakása volt, 
ami 2 alatti indexet jelent. Az üzemben 5 bikaborja és 4 
üszője született (2. ellése iker volt), és lányai is terme-
lésben vannak a telepen.

Az elismeréseket Ivanics Imre, Ivanics Imréné és Balogh 
Mária vették át.

Brisanz a Platinatörzskönyvbe kerüléshez szükséges 
130.000 kg életteljesítményt szintén a 9. laktációjában 
érte el. Első laktációját gyengébben kezdte, ám terme-
lése laktációról laktációra nőtt. Csúcslaktációja a 7. volt 
13.217 kg-mal, napi csúcstermelése 57,8 kg. A magas 
termelési szint következtében a termékenyítési indexe 
4,2 a tehénnek, de úgy vélem, ez megbocsátható egy 
ilyen életteljesítményű állatnak. 

A 9 ellésből 6 lánya született, közülük már van, aki 
70.000 kg felett termelt élete során, de a többi lánya is 
az üzemben termel. A tehén korát meghazudtoló egész-
ségi állapotnak örvend, ezen túlmenően külleme is ki-
magasló a korához képest. Ezek a tények akár a 150 000 
kg-os teljesítményt is előre vetíthetik, ami együtt jár a 
Gyémánttörzskövnybe kerüléssel!
Szívből gratulálunk a Tenyésztőnek!

Avatások  
Észak-Keleten  
Kovács Dániel
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100.000 avatás Esztáron
Szeptember 10-én a Berettyómenti Mg Zrt-nél avat-
tuk 31877 2787 6 Csillagot (20128 Wauregan-I C 
Morrie-ET×15181 Pretin), aki 9. laktációjában érte el 
a 100.000 kg-os életteljesítményt. Csúcstermelését 6. 
ellése után érte el 12.185 kg-mal. Maximális napi teje 
5. laktációjban 45,2 kg volt. Csillag az üzem legidősebb 
tehene, és őt korban és termelésben a lánya követi, aki 
már 80.000 kg-os életteljesítménynél jár. Gratulálunk a 
Tenyésztőnek, és remélem egy-két laktáció múlva – ak-
kor már Platinatörzskönyvesként – avathatom újra. 

A már meglévõ betonfelületek marását, csúszásmentesítését végezzük, mellyel nagymértékben
javítjuk az állatok életkörülményeit. 

A szétcsúszások száma 90-100 %-al csökkenthetõ!
A marás költsége már néhány hónap alatt megtérülhet, kissebb telepek esetén akár egy
állat megmentésével is!

A betonmarás speciális gépekkel történik, melyek méreteiknek köszönhetõen az istállók
bármely területén nagy hatékonysággal lehet dolgozni.

Az ország egész területén vállalunk munkát!

Referenciák:

CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

ÁLLATTARTÓ TELEPEK

Claessens Általános Mezõgazdasági Kft. - Somogyszob, Segesd
Földesi Rákóczi Mezõgazdasági Zrt. - Földes
Szent István Egyetem tangazdasága - Hatvan-Nagygombos
Génbank-Semex Hungary Kft. - Mezõhegyes
,,HALADÁS PLUS” Mezõgazdasági Szolgáltató Kft. - Medgyesegyháza
Városföld Agrárgazdaság Zrt. - Városföld
VADAS Kft - Bélmegyer
Hajdúböszörményi Béke Mezõgazdasági Kft. - Hajdúböszörmény
BOS BLEK - FARM Kft. - Berettyóújfalu

SZILÁGYI ZSOLT EV.
+36-20/34-71-427
szikla.23@freemail.hu

Az oklevelet Takács György telepvezető vette át.
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Százezresek 
Sebők Tamás

Galgamenti Mg. Kft., Tura 
31503 5167 9 Eper 
18292 Keystone Potter×15406 Enyingi Topáz London 
31053 5300 0 Juci 
15381 Vajháti Tóbiás Wade×17938 Pero Bástya Inquirer 
31503 5798 7 Borsó 
20154 Bomaz Manat 464-ET×14749 End-Road Mascot 
Mitt-ET

Nagy várakozás előzte meg a turai Galgamenti Mg. Kft. 
tenyészetében az új Aranytörzskönyvesek avatását, 
hiszen ez eddigi három regisztrált tehenük mellé újabb 
három csatlakozott, hirtelen megduplázva ezzel az 
elit törzskönyvben szereplő egyedeik számát. Egyik 
jelöltünket sajnos pár nappal az avatás előtt baleset 
érte, ezért őt az eseményen már csak két társa, Eper és 
Juci képviselhette.
A triumvirátus legidősebb tagja, a közel 14 éves Eper, 
kiváló beltartalmi értékekkel – 7426 kg zsír+fehérje kg! 
– egy kiegyensúlyozott életpályát követően szakította 
át a képzeletbeli „100.000 kg-ot jelző szalagot”, 9500 
kg és az ötödik laktációjában termelt legmagasabb 
11.237 kg között ingázó standard termelésekkel. 82 
pontos külleme sokban segítette hosszú életpályáját. 9 
laktációját követően jelenleg még két aktív lánya termel 
a tenyészetben, akik második és harmadik laktációjuknál 
tartanak. Harmadik elléséből született lánya öt laktációt 
követően, 60.000 kg feletti életteljesítményt tudhatott 
maga mögött, így három lánya jelenleg összesen közel 
106.000 kg tejtermeléssel büszkélkedhet. 
A teljes magyar felmenőkkel bíró(!), 13 éves Juci 
találkozásunkkor már gazdagon „ráhúzott” a 
termelésére, mert a pandémia miatt elhalasztott 
avatása miatt, életteljesítménye már 116.000 kg tájékán 
tartott. Elsős laktációját kivéve napi tejtermelése 
minden életciklusában 40 kg és 49 kg között mozgott, 
legmagasabb értéket ő is az ötödik laktációjában 
érte el 12.204 kg standard termeléssel. 10 elléséből 
7 üszőborjú érkezett a telepre, akik nagy része élete 
első szakaszában születtek, így már csak két lánya, egy 
másodikos Altaroble apaságú tehén – jelenleg 23.102 
kg-os életteljesítménynél tart – és egy Skyfall apaságú 
üsző maradt a szűk családból. Lányai azonban igen 
hasznos tagjai voltak a tenyészetnek, a hat tehén összes 
termelése megközelítette a negyedmillió kilogrammot!
A legfiatalabb, Borsóval történteket szomorúan 
konstatáltam, mert a számok tükrében egy kiváló 
egyedet vártam volna. Hét laktációval a háta mögött 
négy üszőborjút adott a tenyészetnek, amelyek 

közül három cseperedett tehénné, és a mai napig élnek és aktívan 
termelnek… nem is akármilyen aktívan! Első elléséből született, 
jelenleg nyolcadikos lányának komoly esélye lehet még, hogy anyja 
nyomdokaiba lépjen 92.405 kg-os életteljesítménnyel a háta mögött, 
de a másik ötödikes 57.000 kg, és harmadikos tehén is már 40.000 kg 
felett jár, így a három lány összesen már közel megduplázta anyjuk 
kiváló termelését!
Jó látni, hogy a genetikai potenciál és a környezet megfelelő 
kombinációja esetén milyen hihetetlen eredményekre képes ez a 
fajta. Hiszen csak a három ünnepelt és szűk családjuk termelésének 
köszönhetően összesen közel 850.000 kg tejet szállítottak már el a 
telepről! A jeles eseményt a telep teljes dolgozói gárdája számára egy 
helyben elkészített kiváló ebéd koronázta meg. 

A hármas avatás okleveleivel (balról) Ifj. Szatmári Zoltán 
tulajdonos, Rácz József műszakvezető és Csintalan Zoltán 
ügyvezető igazgató, a tehenekkel Míró Péter elletős és Olenyik 
Zoltán műszakvezető. 

Mocsai Búzakalász Mg. Szövetkezet, Mocsa 
32312 3480 0 Hilda 
18601 Mocsai Cuba Vitus×19003 Fantasy Britt Gap-ET
A Mocsai Búzakalász Mg. Kft. nyolcadik, 100.000 kg-ot meg-
haladó életteljesítményű egyede nem csak a telep, de az 
Aranytörzskönyv lapjainak is egy érdekes egyede. Hilda apja 
ugyanis a tenyészet saját tenyésztésű, 18601 Mocsai Búzakalász 
Cuba Vitus, akinek a neve ismerősen cseng a tenyésztői 
berkekben, hiszen igen közkedvelt, sokat használt és eredményes 
lányokkal rendelkező bikáról van szó, amely nem csak országosan, 
de a saját tenyészetében is bizonyított. Cubának köszönhetően 
a 2016-os hódmezővásárhelyi Junior Champion üsző, Golgota 
már a fellegekbe repítette egyszer a tenyészetet és most Hilda 
az, aki részben Cubának köszönhetően, tízedik életévében a 
reflektorfénybe került.
A hétszer ellett tehén már elsős korában is 45 kg feletti max. napi 
tejekkel, közel 12.000 kg-os  standard laktációt zárt. Másodikos 
és harmadikos korában is 15.000 kg feletti standard laktációt 
produkált, napi 60 kg-os termeléssel. Hét borja születését 
30 inszeminálás előzte meg. A bő négyes index a tejtermelés 
fényében jónak mondható, mert hat teljes laktációjából – 
avatáskor a hetedik közepén tartott – egyet 18.000 kg, kettőt 
17.000 kg, egyet pedig 15.000 kg felett zárt.  Elsős korában kapott 
83 pontos végpontszámának legmagasabb paramétere a 88 
pontos Tejelő jellege volt, egy rendkívül finom, tejelésre mindent 
feltevő állatról volt szó. 84 pontos lába és 83 pontos tőgye 
szintén komoly szerepet játszottak a sikeres életpályáján. Sajnos 
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•  SZERVIZ

1HO15736 PEAK FREELANCER-ET
FREELANCER  +1764 fonttal kitűnő választás a tejhozam növelésére. A +202 

takarmány-megtakarítás (FSAV) értéknek köszönhetően Freelancer lányai magas 

hatékonysággal fognak termelni.  A kiváló +1056 ICC™ (Ideális Árutermelő Tehén 

Index) érték mellett alacsonyabb termetet örökít, nagyon jó, robotfejésre 

alkalmas tőgyekkel (+1.09 UDC).

Kappa-kazein BB  Béta-kazein A2A2

Magyarországi forgalmazó:

for Holsteins

Töltse le  GENEX DAIRY bikakereső alkalmazásunkat!  
Magyar nyelven is  elérhető!

Szeretettel várjuk standunkon -  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY XXVIII. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napok 2021. szeptember 23-25. F/801 stand



22

TERÜLETI HÍREK

h o l s t e i n  m a g a z i n

családfája nem lett terebélyes, csupán egyetlen üszője született.  
A Vogue Letsgo apaságú lány tehát az egyetlen esély arra, hogy a – 
már csak a „saját apa” miatt is – az értékes vérvonal megmaradjon.

A teljes dolgozói közösség Hildával. A „hivatalos” ceremóniát 
követően az eddigi hagyományoknak megfelelően a jeles eseményt 
egy közös ebéddel ünnepeltük.

Hármasikrek is születtek Mocsán 
Pár nappal az avatás előtt hármasikrek születtek a telepen, amely 
már önmagában is igen ritka, de az, hogy mind a három borjú 
problémamentesen, természetes úton és egészségesen jöjjön a 
világra, tovább növeli az eset hírértékét. A Sudan apaságú mama, Heidi 
életteljesítménye eddig meghaladta 40.000 kg-ot, 46-52 kg között 
mozgó napi tejtermeléssel és 81 pontos küllemmel rendelkezett. Első 
három borját mindössze négy inszeminálás után ellette meg, jelenlegi 
ikrei viszont hat rakás és hormonprogram után születtek, amellyel a 
háttérben általában egy árnyalattal nagyobb eséllyel találkozhatunk 
ehhez hasonló ritka eseménnyel. A három bika Duke Dowson apaságú.

A kiváló küllemű és egészséges anya borjaival, 
a nagy esemény után pár nappal.  Gond nélküli 
ellés után, készen az újabb laktációra.

….és aki oly sokat tett a sikerért: a megbízható, 
elkötelezett, szakmáját őszintén szerető 
elletős, Vicha József Imre „borjaival”.

Amikor dübörög a magyar genetika!
Merész Sándor, Csomád
32267 1709 3 Piri
20292 Grass-Ridge Lotto×18992 Embrio Farm Csendes 
Stormatic-ET
32267 1686 7 Pólós
20056 Vajháti Fahéj Tomahawk×Enyingi Topáz London

Ahogy telnek-múlnak az évek, egyre jobban tudunk 
örülni, egyre jobban tudjuk értékelni azokat a pedigréket, 
ahol még fel-felfedezhetőek a magyar tenyésztés 
hőskorából származó kombinációk. Az oklevelek 
kézhezvételénél ez történt Csomádon is, ahol két újabb 
Aranytörzskönyv és sajnos már csak postumus, de egy új 
Platinatörzskönyv is átadásra került. A szűk pedigrékben 
– apa, anyai nagyapa – a hatból öt esetében bukkant fel 
Hódmezővásárhelyen, Enyingen és az Embrió Farmon 
tenyésztett bikák neve, ékesen bizonyítva a még mindig 
bennük rejlő erőt, nosztalgikus hangulatot varázsolva 
ezzel az alkalomnak.
Csomád két új százezrese, mintha csak testvérek 
lennének, szinte teljesen egyforma életpályát futottak 
be. Mindketten 11 évesek, mindketten hétszer ellettek, 
mindketten úgy termeltek, ahogy az a nagykönyvben meg 
van írva. 40 kg körüli elsős napi termelésük egy tíz és fél 
ezres standard laktációra volt elég, majd szép fokozatosan 
a negyedik laktációra 15-16.000 kg-ra emelkedtek ezek a 
standard számok. A tejmennyiség szinte megegyezett, 
de beltartalom tekintetében Piri 6922 kg-os zsír+fehérje 
kg életteljesítményét társa 500 kg-mal tudta megfejelni. 
Ilyen mennyiségű tej termelése mellett a 7432 kg össz. 
beltartalom, kiemelkedő eredménynek számít! Sajnos 
Pólós a családalapítás terén nem volt szerencsés. 7 
elléséből, nyolc borja született, amelyekből csupán 
kettő lett üsző és egyikből sem lett tehén. Piri viszont 
négy üszőnek adott életet, amelyekből még kettő, egy 
negyedikes lány, – szintén magyar apával: Etyek Maláta 
Numero Uno – aki 38.000 kg feletti életteljesítménynél 
tart és egy Montross apaságú üsző még tovább viheti a 
családi stafétát.

Pólós és Piri fej-fej mellett haladtak az „Aranytörzsköny lapjai” felé.

2021-ben Az Aranytörzskönyv két új fokozatát vezettük be. Platina fokozat 
(az eddigi „Rekorder” fokozatot váltja), a 130.000 kg-os, a Gyémánt 
fokozat (az eddigi „Top tehén” megnevezés helyett) a 150.000 kg-os 
életteljesítményű egyedeknek, megújult formában jár majd a jövőben. 



BETACETUM 
HATÉKONY MEGOLDÁS 
A KETÓZIS MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE

A ketózis kialakulása 
és gazdasági hátrányai
A zsírsavak májban történő átalakulása során 
ketonanyagok jönnek létre, melyek jelentős energia-
forrást biztosítanak a vázizomrendszer és a vesék 
működéséhez, illetve a laktáció során a tejmirigyek 
energiaigényes folyamataihoz. Amennyiben több 
ketontest képződik, mint amennyit a szervezet fel tud 
használni, akkor ezek felhalmozódnak, majd a tejjel, 
vizelettel, illetve a kilélegzett levegő útján távoznak a 
szervezetből. Az energiavesztés következtében az ál-
latok termelése csökken, a vérben, vizeletben, tejben 
megnövekszik a ß-hidroxivajsav koncentráció. A vér 
magas ß-hidroxivajsav koncentrációja hajlamosító 
tényező a tőgygyulladás kialakulásában. A negatív 
energiaegyensúly miatt a tőgyszövet fertőzésekkel 
szembeni ellenállóképessége csökken. Azoknál a 
teheneknél, ahol 1,4 mmol/liter felett mérhető a vér 
ß-hidroxivajsav koncentrációja 35 – 40% a mastitis 
kialakulásának kockázata.

A hangsúly a megelőzésen van
A ketózis elkerülésére már a szárazon állási időszak utolsó 
harmadában érdemes felkészíteni a teheneket a glükoneo-
genezist támogató, magas energiatartalmú propilénglikol és 
glicerin adagolásával. A niacin a zsírmobilizáció szabályozá-
sával csökkenteni fogja a máj terhelését. A kolin, mint metil-
csoportot adó molekula a zsíremésztésben fog fontos szere-
pet játszani. Pótlására azért kell különösen nagy gondot 
fordítani, mert a laktáló tehén a tej kolin-koncentrációját az 
újszülött kolin ellátásának biztosítása érdekében igyekszik 
fenntartani, így a tejjel nagy mennyiségű kolin ürül. A Be-
tacetum legfontosabb védelmi eleme az L- karnitin, mely a 
zsírsavak sejten belüli szállításában és az ATP citoplazmába 
és szérumba juttatásában játszik nélkülözhetetlen szerepet! 
A Betacetum termék speciális összetevője a Betactyl, mely 
labilis metilcsoporttal rendelkező aminosav származék, a 
kolinszintézis köztes terméke. A metionin helyettesítése 
révén közvetve hozzájárul a tejzsírtartalom emelkedéséhez. 
Szerepe van a trigliceridek bontásában, segíti az ásványi 
anyagcserét, támogatja az immunrendszer működését.

A Betacetum folyékony májvédő és energiakiegészítő készítmény használatát már az ellés előtt 2 héttel érdemes 
elkezdeni, így biztosítva a máj zavartalan működését a laktáció kezdeti szakaszában. Kialakult ketózis esetén 
terápiás alkalmazása 3 -5 napon keresztül történő közvetlen adagolással gyors és látványos eredményt hoz. 
További információkkal kapcsolatban keresse szaktanácsadó kollégáinkat.

www.timacagro.hu www.fb.com/TimacAGROHungaria

Schantl Julianna (észak-nyugat)
+36 20 262 3308
Julianna.Schantl@hu.timacagro.com

Bankós Péter (dél-nyugat)
+36 20 521 0561
Peter.Bankos@hu.timacagro.com

Bekő Dóra (közép-Magyarország)
+36 20 262 2769
Dora.Beko@hu.timacagro.com 

Kocsor Hajnalka (dél-kelet)
+36 20 262 2569
Hajnalka.Kocsor@hu.timacagro.com

Palkó Krisztián (észak-kelet)
+36 20 375 0986 
Krisztian.Palko@hu.timacagro.com
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PlatinaTörzskönyv, 130.000 kg 
életteljesítmény
32267 1355 8 Savas
15381 Vajháti Tóbiás Wade×14158 
Enyingi Produkáló Jabot

Magyarország 29. 130.000 kg-os életteljesítményű egyede a 
csomádi tenyésztésű Savas, aki már az új típusú elismerést kapta:

Savast 2109-ben került az Aranytörzskönyvbe, amikor már 
vastagon a megtermelt 100.000 kg felett járt. Ezt bizonyítja, hogy 
nem is volt szüksége újabb ellésre, azon kevés tehenek egyike, 
akinek mindössze hat laktáció elég volt erre a teljesítményre. 
A 9063 kg-os zsír+fehérje kg életteljesítmény tovább növeli 
Savas értékét. A pedigrében található, koruk meghatározó 
„nagy magyarjai” Tóbiás és Produkáló kiváló alapokra találtak 
a mamákban. Savas csupán egyetlen nőivarú, Toystory apaságú 
lányt hagyott maga után, aki sajnos egy nagyszerű rajtot követően 
másodikos korában 33.000 kg-os életteljesítmény után kikerült a 
tenyészetből.

Savas két éve, 2019-ben az Aranytörzskönyves avatás napján. 
Hat laktáció, 132.456 kg tej, 9063 kg zsír és fehérje kg, kiváló 
küllem. A mintatehenek egyike?!

100 ezres tehenet 
avattunk Gorzsán
Kőrösi Zsolt

Február 2-án a Gorzsai Mg. Zrt. telepén avattunk arany-
törzskönyves tehenet. 32707 2822 7 Narancs 9. ellését 
követően állhatott a fényképező elé az avatáson. A 11. 
életévét betöltött tehén 2009. november 5-én született. 
Narancs az 1033. aranytörzskönyvbe iktatott egyed. Apja 
19490 Ricecrest Turner-ET, anyai nagyapja 16976 Eastview 
NBO Revenue Mattie. 

Az avatáson Agócs László ágazatvezető, Kocsi Gyula törzs-
tenyésztő, Szabó László, Mészáros Dávid és Seres Károly 
műszakvezetők, Dr. Török Miklós állatorvos, Vékony Mik-
lós elletőmester és Papp Árpád gondozó vettek részt. 
Gratulálunk az újabb kimagasló eredményt elért tehén 
Tenyésztőjének!

Aranytörzskönyves avatások  
a Gyulai Agrár Zrt-nél
1035. és 1036. tehénként került be az Aranytörzskönyv-
be a Gyulai Agrár Zrt. két tehene. A 33247 0148 0 Hajnal 
7 laktációban érte el a 100.000 kg-os teljesítményt. Apja 
21397 Morningview Ashlar-ET, anyai nagyapja 18683 Lutz-
Brookview Burt-ET. 33247 0620 7 Árva 8. ellését követően 
került az Aranytörzskönyvbe. Apja 21934 Schillview Garrett-
ET, anyai nagyapja 16846 Regancrest RBK Die-Hard-ET. 

Az okleveleket Ancsin Péter cégvezető vette át Kollégáival. 
Gratulálunk!
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Pár hónap elteltével újabb aranytörzskönyves egyeddel gaz-
dagodott a Gyulai Agrár Zrt. 1075. sorszámmal iktattuk az 
Aranytörzskönyvbe 30832 8898 3 Cifrát. A 2009. július 19-
én született közel 12 éves egyed 9 laktáció alatt termelte 
meg a 100.000 kg tejet. Apja 21020 Ked Outside Jeewes-ET, 
anyai nagyapja 18112 Mainstream Prospect-ET. 

Az elismerő oklevelet Ancsin Péter cégvezető és Kiss Julian-
na Irén műszakvezető vették át. Gratulálunk!

Aranytörzskönyves avatások  
a Hódagro Zrt-nél
Sajnos már csak posztumusz avatásra kerülhetett sor a 
Hódagro Zrt-nél március 2-án. A 30851 5909 2 ENAR szá-
mú Cecília 7. ellése után sajnos már nem érhette meg, hogy 
az 1034. sorszámmal kiállított oklevél mellé járó szalagot 
a nyakába akaszthassuk. Apja 20192 Ceresio Benares-ET, 
anyai nagyapja 19790 Bomaz Homstead-ET. 
Az elismerést Szabó Lajos a Zrt. Igazgatója, Héjja Endre ága-
zatvezető és Vass Zoltán telepvezető vették át. Gratulálunk!

Szintén rövid időn belül 1056. sorszámmal avattuk május 
27-én a Hódagro Zrt. szikáncsi tehenészetében 11. arany-
törzskönyves tehenüket. A 2010. május elsején született 11 
éves 30851 5675 2 Piros 8 ellését követően vívta ki magának 
az elismerést. Apja 21541 Jeffana Outside Voyager-ET, anyai 
nagyapja 18664 De Crob Adept. 

Az oklevelet Szabó Lajos vezérigazgató vette át kollégái-
val. Gratulálunk!

Excellent tehén Deszken
Újabb excellent tehén bírálatára került sor a deszki Agronómia Kft. 
telepén. 34000 0339 2 Piros a 3. ellését követően kapta meg a 90 
végső pontszámot. Apja 22804 Pine-Tree Sid-ET, anyai nagyapja 
23349 Mr Chassity Gold Chip-ET. 
Első laktációjában 461 tejelőnapon 12.290 kg, míg második laktáci-
ójában 343 nap alatt 14.499 kg tejet adott. Jelenleg is napi 50 kg-os 
termeléssel dolgozik a telepen. Második borja után már bő egy év-
vel ezelőtt 87 ponttal végzett a bírálat alkalmával, amit a mai napon 
90-re „javított”! Testpont 90, Tejelő erő 90, Láb- lábvég 93, Tőgy 87. 
Gratulálunk!

Aranytörzskönyves avatás Vajháton
A Hód-Mezőgazda Zrt. tehenészeti telepén Vajháton avattuk a gaz-
daság 45. aranytörzskönyves egyedét 33082 39349 Bolygót. A te-
hén kiváló egészségben élhette meg a 100.000 kg teljesítményért 
járó ceremóniát, ahol Fekete Balázs méltatta az egyedet. Az élet-
teljesítménye mellett külön hangsúlyozta, hogy rendkívülinek is 
mondható szaporodásbiológiai mutatókkal teljesítette a tehén az 
avatás feltételét jelentő tejmennyiséget. Alig több mint 2-es index-
szel vemhesült újra és szinte évente ellette a borjakat, egyszer rövid 
időn múlott csak, hogy ne két borjú/év szaporulatról beszélhessünk. 
Életkorából adódóan is bizonyítja ezt, hiszen 2011. december 11-
én látta meg a napvilágot Vajháton és 9,5 fél év alatt 7 laktációban 
érte el azt a teljesítményt. Apja 22291 CO-OP Oman Logan-ET, anyai 
nagyapja 20236 Bretagne. 

Az avatáson Halász Tamás vezérigazgató-helyettes, Toldi Péter 
telepvezető és Dr. Pikó Evelin állatorvos vették át Fekete Balázs 
állattenyésztési igazgatóval a kitüntető oklevelet. Gratulálunk!
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Aranytörzskönyves avatás  
a Vásárhelyi Róna Mg. Kft-nél
A Vásárhelyi Róna Mg. Kft. tehenészeti telepén avattuk a gazda-
ság 3. aranytörzskönyves egyedét június 23-án. 30849 7945 1 Füge 
2009. március 2-án született. Genetikáját tekintve kódolt volt a 
magas szintű termelés, hiszen apja 18781 Art-Acres Mtoto Dale 
448-ET, anyai nagyapja pedig 18831 Umando-ET. 8 laktációra volt 
szüksége, hogy megtermelje az avatás feltételét jelentő 100.000 kg 
tejmennyiséget. 

Az avatáson Földesi László Lajos ügyvezető igazgató, Gyürki Anita 
szarvasmarha ágazatvezető, Kormos József műszakvezető, Farkas 
Ferenc inszeminátor, Kosztolányi Norbert, Német Tibor és Dóri Ti-
bor gondozók vették át a kitüntető oklevelet. Gratulálunk!

Agrolakt Tejtermelő Kft. újabb 
aranytörzskönyves egyede
Június 28-án avattuk Mezőberényben az Agrolakt Tejtermelő Kft-
nél a 31833 3345 8 Rebust. A 2009. szeptember 21-én született kö-
zel 12 éves tehén 9 laktációban érte el az avatás feltételét jelentő 
100.000 kg teljesítményt. Apja 16791 Vajháti Zsenge Mtoto, anyai 
nagyapja 16979 Pasen Patron Mattel-ET. 

Az 1076. sorszámmal elkészült oklevelet Adamik János ágazatve-
zető vette át. Gratulálunk!

Aranytörzskönyves avatás az Agronómia Kft-nél
2021. augusztus 19-én az Agronómia Kft. deszki telepén avattunk 
aranytörzskönyves tehenet. A 30350 7221 3 Vörös 8. ellését köve-
tően állhatott a fényképező elé az avatáson. A 10. életévét betöltött 
tehén 2011. június 9-én született. Vörös az 1090. aranytörzskönyv-
be iktatott egyed. Apja 22285 Henkeseen Emphasis-ET, anyai nagy-
apja 16162 Summershade Inquirer-ET. 

Az avatáson Bujáki Gábor telepvezető, Valaczkai Léna műszak-
vezető, Csányi Janek műszakvezető, Dr. Kiss Gerda állatorvos és 
Boda István gondozó vettek részt. Gratulálunk az újabb kimagasló 
eredményt elért tehén Tenyésztőjének! 

2021. június 4-én a Szombathelyi Tangazdaság Zrt-
nél Táplánszentkereszten avathattunk újra arany-
törzskönyves tehenet. 32395 7269 0 Eszter 2009. ok-
tóber 28-án született, apja Solid-Gold Colby-ET, anyai 
nagyapja Urnieta Zelati II-ET. Legmagasabb napi ter-
melését 50,3 kg-mal a hetedik laktációjában érte el. 

A képen Varga Zoltán telepvezető és munkatársai 
láthatóak.

A Bonafarm Csoporthoz tartozó Agroprodukt Zrt-
nél Ihászon a telep első 130.000 kg-os tehenét avat-
hattuk Mónika személyében. 32827 3135 2 Mónika 
2007. március 5-én született, apja Keystone Potter, 
anyai nagyapja Master Mascot. Ezt a fantasztikus 
teljesítményt 12 laktáció alatt érte el. Legmagasabb 
napi termelése a nyolcadik ellése után 59,1 kg volt. 

Az oklevél átadásakor készült fényképen Élő Imre 
szarvasmarha ágazatvezető és csapata látható.

Egyre több százezres 
az Észak-Dunántúlon 
Szabics István
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2021. július 12-én Hegyfaluban a Talentis Agro Zrt.-
hez tartozó Sárvári Mg. Zrt. szarvasmarha telepén 
30240 4410 0 Bolerót ünnepelhettük. Apja Wa-Del 
Rice Holman-ET, anyai nagyapja Keystone Potter. Ki-
lenc laktációra volt szüksége ahhoz, hogy aranytörzs-
könyvbe kerülhessen. Maximális napi tejtermelését 
57,4 kg-mal a kilencedik ellése után érte el. A fényké-
pezés rövid idejére együttműködőnek bizonyult, de 
azért igyekeztünk minél gyorsabbnak lenni. 

A fényképen Kreiter Csaba műszakvezető és Király 
László borjas-elletős.

Káldon a Talentis Agro Zrt-hez tartozó Sárvári Mg. Zrt. 
tehenészetében újabb oklevél átadására került sor 
2021. július 22-én. 32615 2587 3 Lidi 11. laktációjában 
érte el ezt a kiváló teljesítményt. Apja Keystone Pot-
ter, anyai nagyapja Ostretin Festimo. Legmagasabb 
termelését az 5. laktációjában érte el 17.406 kg-mal.  

Oklevelét Péter Tamás telepvezető és munkatársai 
vették át.

2021. július 30-án a Bonafarm Csoporthoz tarto-
zó Agroprodukt Zrt. tehenészeti telepén, Ihászon 
újra aranytörzskönyves tehenet ünnepelhettünk. 
32827 8618 1 Kati 2011. június 25 én született, apja 
Kleverland Capri Cobra-ET, anyai nagyapja BG Cé-
zanne Ramos, hét ellés alatt teljesítette ezt a fantasz-
tikus eredményt. Maximális napi tejtermelését az 5. 
ellése után érte el 68,2 kg-mal. 

Az oklevél átadásakor készült fényképen Horváth József 
telepvezető-helyettes, Ferenc Gábor telepvezető, Paréj 
Judit állattenyésztő mérnök és dr. Tibold János állatorvos 
látható.

2021. augusztus 6-án a Kisalföldi Mg. Zrt. Nagyszentjá-
nosi tehenészetében újabb százezres tehénnek örülhet-
tünk. 39005 2051 7 Zsófi apja Corrida-ET, anyai nagyapja 
Comestar Outside-ET, hetedik laktációjában érte el ezt a 
termelési határt. 

A fényképen Hermán Zsolt elletős, Buthi-Németh Viktória és 
Borosné Petrőcz Brigitta adminisztrátorok, Botka Tamás, ifj. 
Botka Tamás műszakvezetők, dr. Altrichter Bekény állator-
vos, és Kokas János inszeminátor-műszakvezető látható. 

A Talentis Agro Zrt.-hez tartozó Szombathelyi Tangazdaság 
Zrt-nél Rangut majorban, két aranytörzskönyves egyedet 
avathattunk 2021. szeptember 9-én. 32395 7271 5 Gumi 
2009. október 29-én született, sajnos csak postumus 
kaphatta meg a termelését elismerő oklevelet. Apja Litz-
Brookview Michael-ET, anyai nagyapja Hidden-View 
Bishop-ET. Azonban a 2010. június 17-én született 32395 
7759 4 Vadas, ahogy a fényképen is látható, jó egészség-
nek örvend. Apja Lars-Acres Terminator-ET, anyai nagyapja 
Peckenstein Amel Gibson-ET. 

Oklevelét Molnár Zoltán elletős, Pintér István inszeminátor, 
Dávid Kornél műszakvezető, Horváth Miklós fejő, Maretics 
Gréta műszakvezető és Varga Zoltán telepvezető vette át. 







30

HAZAI SZERZŐINK

h o l s t e i n  m a g a z i n

A nyári meleg két-háromszorosára emelheti az egyedi 
ketrecben tartott borjak elhullási kockázatát

Bakony Mikolt1,2, Reiczigel Jenő2, Jurkovich Viktor1

1Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika 
2ÁTE, Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék

Bevezetés
A tejtermelő tehenészetekben a borjakat születéstől 
a választásig általában egyedi borjúketrecekben tart-
ják. Nyári melegben gyakran látható, hogy az egyedi 
ketrecben a borjak inaktívak, igyekeznek behúzódni 
a borjúház árnyékába és légzésszámuk emelkedik, 
lihegnek. Az állatjóllétre gyakorolt negatív hatás mel-
lett a hőstressz borjakban is hátrányosan befolyásol-
ja az egészségi és a termelési mutatókat (Roland és 
mtsai., 2016; Bakony és Jurkovich, 2020). A hőstressz 
csökkenti a választás előtti súlygyarapodást (López 
et al., 2018), rontja az immunválasz készséget (Dahl 
és mtsai., 2020), az inaktivitás és a diszkomfort csök-
kenti a starter fogyasztást (Bateman és mtsai., 2012; 
Holt, 2014). A nyári meleg növelheti az egyedi ketrec-
ben tartott borjak elhullását (Martin és mtsai., 1975; 
Stull és mtsai., 2008; Urie és mtsai., 2018). 
Egy hazai tejtermelő tehenészet hosszú távú adata-
inak elemzésével azt vizsgáltuk, hogy változik-e az 
egyedi ketrecben tartott borjak elhullási kockázata a 
nyári hónapokban, és ha igen, ez melyik korcsoportot 
érinti. 

Anyag és módszer
Egy hazai nagylétszámú tejtermelő tehenészet 1991-
2015 közötti borjúállomány-adatait használtuk fel az 
elemzéshez. A telep létszáma 1500-1800 tehén és 
szaporulata. A borjakat fából készült egyedi ketrecek-
ben tartották születéstől a választásig (kb. 60 napig). 
A borjúnevelési protokoll lényegesen nem változott 
a vizsgált időszak alatt, árnyékolás nem volt a borjak 
felett. A vizsgált időszakban 46.899 borjú született 
a telepen, közülük 2155 hullott el még a választás 
előtt. A borjúelhullás mértéke az életkorral össze-
függ, illetve a fiatalabb borjak az extrém hőmérsék-
letet (úgy a meleget, mint a hideget) nehezebben vi-
selik a tökéletlen hőszabályozásuk miatt (Hulbert és 
Moisá, 2016; Dahl és mtsai., 2020). Az elemzésben 
ezért megkülönböztettük a 0-14 és a 15-60 napos 
korcsoportokat (Santman-Berends és mtsai., 2019). 
A telephez legközelebbi meteorológiai állomásról 
környezeti hőmérséklet (napi átlag, minimum és ma-
ximum) adatokat gyűjtöttünk. 
Az elemzés során először összehasonlítottuk a napi 
elhullási adatokat a 0-14 és a 15-60 napos korcso-
portban. A borjúnapra számított létszám és elhullási 
adatokat először egy adott hónapra határoztuk meg, 
hogy kiderítsük az elhullási arány éven belüli elosz-
lását. 
A második elemzés során az elhullási adatokat konk-

rét hőmérsékleti adatokhoz rendeltük. Ebben az 
elemzésben már csak a 0-14 napos korcsoportra kon-
centráltunk. A vizsgált 25 éves időszakot felosztottuk 
3 napos periódusokra (blokkokra). Azok a blokkok, 
amelyekben az átlaghőmérséklet minden nap leg-
alább 22 °C volt, lettek a meleg időszakok (kockázati 
időszakok). Kontrollként referencia időszakokat ke-
restünk. Ezek olyan blokkok, amelyekben az átlag-
hőmérséklet mindhárom napon 5-18 °C között volt. 
Ezután megismételtük az elemzést úgy, hogy 
1) a blokkok hosszát változtattuk 4 és 5 napra, illetve 
2) a meleg időszak átlaghőmérsékletét növeltük 23, 
24, 25 és 26 °C-ra. Statisztikai módszerekkel megvizs-
gáltuk a borjúelhullás kockázatát a referencia és a 
kockázati időszakokban.

Eredmények és megbeszélés
A vizsgált 25 éves időszakban a napi átlagos elhullási 
arány 9,6 volt 10.000 borjúra számítva a 0-60 napos 
korcsoportban. Az 1. táblázat mutatja az elhullás 
éven belüli eloszlását, illetve a 0-14 és 15-60 napos 
korcsoport elhullási kockázati arányát. A 0-14 napos 
korcsoport elhullási kockázati aránya a másik korcso-
porthoz viszonyítva minden hónapban 2 fölött volt. 
A legmagasabb (6,92) értéket júliusban találtuk, a 
legalacsonyabb (2,37) januárban. A 25 év átlagában 
július volt a legmelegebb hónap. A táblázat első so-
rát, azaz a 0-60 napos korcsoportot egyben tekintve 
az látszik, hogy a téli és a nyári hónapokban hasonló 
az átlagos napi elhullási arány, és ez magasabb, mint 
ősszel vagy tavasszal. A korcsoportok szerinti bontás 
megmutatja, hogy a téli magasabb elhullási arányhoz 
mindkét korcsoportot hozzájárul, a nyári azonban 
gyakorlatilag csak a fiatalabbakat érinti. 
A 2. táblázat a referencia és a kockázati (hőstressz) 
periódusokban megfigyelhető elhullási kockázati 
arányt mutatja a 0-14 napos korcsoportban. Az el-
hullási kockázat 22 °C-os átlaghőmérséklet felett leg-
alább kétszeres a referencia időszakhoz viszonyítva. 
A hőmérséklet, illetve a hőstresszes napok számának 
emelkedésével a kockázat nő. Kánikula idején (25 °C 
átlag hőmérséklet fölött) az elhullási kockázati arány 
legalább háromszoros.
Az eredmények összhangban vannak Martin és mtsai. 
(1975) vizsgálatával. Kimutatták, hogy a környezeti 
hőmérséklet az egyik nagyon fontos tényező, ami a 
borjak mortalitását befolyásolja. Egy újabb vizsgá-
latban (Stull és mtsai., 2008) szintén összefüggést 
találtak a választás előtti időszak elhullási adatai és 
a környezeti hőmérséklet között: 24 °C napi átlaghő-
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mérséklet fölött figyelték meg az emelkedett elhullá-
si arányt. Francia kutatók a 2003-2006 közötti időszak 
hőhullámait elemezték, és úgy találták, hogy mind 
tehenekben, mind borjakban emelkedett az elhullási 
arány a hőség miatt (Morignat és mtsai., 2014). 
A hőstressz már rövidtávon is kimerítheti az álla-
tok védekező képességét. Mind a celluláris, mind a 
humorális immunválasz-készség csökken (Dahl és 
mtsai., 2020). Az emelkedő testhőmérséklet és a fo-
kozódó légzés és izzadás miatti párolgásos vízvesztés 
hatására a szervezet víz- és elektrolit igénye megnö-
vekszik (Broucek és mtsai., 2009). Ahogy a környezeti 
hőmérséklet 0-tól 35 °C-ig emelkedik, a vízigény is 
nő majdnem négyszeresére – 1,4 l/nap-ról 4 l/nap 
értékre – a folyékony takarmány (tej vagy tejpótló) 
felvétele mellett (Quigley, 2001). A gyengébb véde-
kező képesség miatt légzőszervi betegségek is na-
gyobb számban fordulhatnak elő (Louie és mtsai., 
2018). A hőstressznek kitett tejelő tehenekben 
hőleadás céljából a vér a perifériás erekbe áramlik, 
ezzel romlik a bélfal vérellátottsága, ami növeli an-
nak permeabilitását, pl. a bél lumenében képződő 
endotoxinokkal szemben („leaky gut” szindróma). 
Bár ez még nem bizonyított, hasonló jelenség a bor-
jak szervezetében is lejátszódhat.

Következtetések
Vizsgálatunk eredményei egyértelműen megmu-
tatják, hogy a borjak érzékenyek a nyári hőségre. A 
nyári hónapokban megnövekvő borjúelhullás felhívja 
a figyelmet arra, hogy a meleg elleni védekezés leg-
alább annyira fontos, mint a hideg elleni védelem. 
A hőterhelés csökkentése ajánlatos (például árnyé-
kolással), ha a napi átlaghőmérséklet meghaladja a 
22 °C-ot – ami hazánk időjárási viszonyai között gyak-
ran előfordul. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg (a tá-
mogatási szerződés száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00024, 
projekt címe: Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések 
az Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István 
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának 
együttműködésében).

1. táblázat: Az átlagos napi elhullási arány (10.000 borjúra vetítve) éven belüli eloszlása a vizsgált korcsoportokban 

Korcsoport Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec
0-60 nap 12,4 12,5 9,4 7,2 6,8 8,7 11,1 11,9 9,5 8,4 7,1 10,7
0-14 nap 20,7 22,1 20,3 16,2 15,9 17,5 26,3 28,5 22,3 19,6 16,2 21,8
15-60 nap 8,7 8,5 5 3,4 2,5 4,5 3,8 4,6 4,2 3,6 2,9 5,7
aRR 2,37 2,60 4,06 4,76 6,36 3,88 6,92 6,19 5,31 5,44 5,58 3,82

aRR: kockázati arány, a 0-14 napos korcsoport elhullási aránya osztva a 15-60 napos korcsoport elhullási arányával. 

2. táblázat. Referencia és hőstressz időszakok, és a borjúelhullás kockázati arányai a 0-14 napos korcsoportban 

Időszak 
hossza 

(nap)

Referencia időszakok 
(átlag hőm.: 5-18°C) 

száma

Napi elhullási kockázat 
a referencia időszakban 

(10000 borjúra)

A kockázati időszakok 
napi minimum átlag 

hőmérséklete (°C)

Kockázati 
periódusok 

száma

Elhullási 
kockázati 

arány
p-érték

3 943 1.76

22 248 2.07

< 
0.0001

23 165 2.32
24 109 2.53
25 63 3.00
26 32 3.54

4 625 1.72

22 152 2.05
23 102 2.28
24 64 2.65
25 34 3.39
26 19 3.15

5 461 1.80

22 102 1.94
23 64 2.20
24 32 2.58
25 15 3.50
26 7 3.37
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A szkepticizmustól a meggyőző eredményekig  
- INTERJÚ DR. HERCEG KÁROLLYAL - 

Az AHV Hungary Kft. 2020 szeptemberétől segíti a magyarországi 
állattartó telepeket új koncepción alapuló megoldásaival. Cikkünkben 
egyik legrégebbi partnerünket szeretnénk bemutatni.

Dr. Herceg Károly (64 éves) állatorvos a Herceg-Farm Kft alapítója. A 
családi tulajdonú gazdaság Tisztabereken található, a cég ügyvezetője 
Herceg Zsolt agrármérnök. Károly állatorvosként végzett, mindig is 
vonzotta a szakma, az állatok iránti szeretet, a vágy, hogy segítsen. 
Tanulmányait a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen végezte.

A Herceg Farm Kft. 2006-ban alakult és 15 éve foglalkozik szarvasmarha 
tartással. 14 éve Magyarország I. legértékesebb tenyészete a 305 napos 
laktációra vetítve. 250 hektár szántón és 50-60 hektár legelőn, füvön 
gazdálkodnak, melyen búzát, kukoricát, napraforgót termelnek.

Dr. Herceg Károly így vall hivatásáról: Nekem ez az életformám, ez a 
hobbim. A szabadidőmet is itt töltöm. Imádom a mindennapi dolgok-
nál, hogy oda kell figyelni mindenre a borjúneveléstől a takarmá-
nyozásig. Eredményt csak így lehet elérni.

Többszöri szakmai egyeztetés és látogatás után 2020 decemberében dr. 
Herceg Károly úgy döntött, kipróbálja az AHV termékeit és közel egy év 
elteltével megkértük, ossza meg velünk tapasztalatait.

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK
Dr. Herceg Károly: Nemrég meghallgattam egy előadást, melyben arról 
volt szó, hogy 2030-ra 50%-kal kell csökkentenünk az antibiotikum 
használatát, mert komoly problémák és sötét jövő elé néz az 
állattenyésztés, illetve a humán egészségügy egyaránt. El kell 
gondolkodnunk, hogy hogyan tartsuk állatainkat. Meg kell próbálunk 
nem a hibákat kiküszöbölni, hanem megelőzni a problémákat. A 
prevencióban hiszek. Az AHV megoldásainak köszönhetően egy olyan 
dolog került a kezünkbe, amelyet bármennyire csodaszernek neveztem 
az elején, nagyon úgy tűnik, hogy az. Használnunk kell, mert más 
módon is tudunk tőgyet kezelni, nem csak a hagyományos és egyben 
káros módon. Ennek köszönhetően, a gazdaságunk elindult az 
innováció útján, az újszerű dolgok bevezetésével új útra léptünk. Az 
AHV megoldásainak alkalmazásával leegyszerűsödött a dolgom. Rövid 
időn belül megtérül a befektetés. Nem voltam innovatív szemléletű, 
mert sok olyan dologgal próbálkoztunk, amelyek nem igazán 
működtek. Az első igazi áttörés ezeknél a megoldásoknál volt.

NYOMONKÖVETÉS A KULCS
Annak érdekében, hogy eredményesek legyünk, nagyon fontosnak 
tartom a nyomonkövetést. Csak úgy tudunk eredményesek lenni, ha 

türelemmel és folyamatosan, irányított figyelemmel kísérjük az állatok 
egészségi állapotát. Családi gazdaság révén jól ismerem a teheneinket, 
99%-ban meg tudom mondani, hogy 41 vagy 42 literes állatról van-e szó. 
Olyan rendszerrel dolgozunk, amely napi szinten monitorozza az állatokat, 
így gyorsan tudunk reagálni a fejést követően minden felmerülő 
problémára. Protokollszerűen tudjuk használni az AHV megoldásait, így 
amint észrevesszük az állatokon, hogy mire van szükségük, egyből 
alkalmazzuk. Én azt látom, hogy a telepen dolgozó szakembereket is meg 
kell tanítani arra, hogy hogyan kell alkalmazni a termékeket, emellett a 
folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás elengedhetetlen.

EREDMÉNYEK
A leglátványosabban lemérhető eredmények a tőgykezelés során jelent-
keznek. A termékpaletta nagy részét használjuk, sok terméket próbáltunk 
már. Az AHV Cow Aspi folyadék, az AHV Cow Extra Bolus és az AHV Quick 
Bolus bármilyen kombinációban történő alkalmazása a mindennapjaink 
fontos része. Nem összehasonlítható más megoldásokkal, magasan vezet. 
Nem érdekel, hogy mennyibe kerül egy tehén kezelése, ha hatékony és az 
AHV megoldásai hatékonyak. A tőgykezelés sikeressége a legfontosabb. 
Nagyon hamar visszajön az állat, nincs várakozási idő és nem kell külön 
csoportba tenni az állatot.
A hosszabb távú céljaink közt szerepel, hogy modernizáljuk a fejő és 
etetőrendszert, a robottechnológia körvonalazódik, mint jövőkép. Ami 
biztos, hogy az AHV megoldásai biztonságot és segítséget nyújtanak a 
telepen, és ez egy hosszú távú együttműködés pozitív és fontos lépcsőfoka.

Forduljon bizalommal szaktanácsadóinkhoz és ismerje meg az AHV 
Hungary Kft. természetes megoldásait. Induljunk el együtt a változás 
útján és dolgozzunk együtt, ahogyan azt a baktériumok is teszik.
#quorumsensing
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Lábvégápoló tanfolyam a Gazdaképző Kft.  
és a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.  
közös szervezésében

Györkös István

Legutóbbi csülökápoló tanfolyamunkat a Lajoskomáromi 
Tejtermelő Kft, holstein-fríz telepén tartottuk 2021 jú-
nius 15-18, között, ahol ifj. Paksi Zoltán igazgató, László 
Ágnes telepvezető és dr. Labossa Tamás állatorvos segí-
tette elméleti és gyakorlati munkánkat a tanfolyam teljes 
időszakában. A Szolnok-Alcsiszigeti Gazdaképző vezetője, 
Ecseki Mihály a továbbképzés szervezési munkáiban és 
lebonyolításában volt segítségünkre. Figyelmes támoga-
tásukat és szíves segítségüket ezúton is köszönjük.
Munkánk célja a – minden telepünkön – előforduló, alkal-
mi csülökápolási esetek hatékony kezelése volt, melyhez 
a gyakorlati feladatainkon túl elméleti és módszertani 
ismeretek kapcsolódtak. A hatékony munka lehetőségét 
jelentette és biztosította, hogy rövid tájékoztatást kö-
vetően csoportunk minden tagja közvetlenül gyakorlati 
munkába is fogott. A módszer rövid bemutatása után és 
a szükséges fogások ismertetését követően erre kezdet-
ben kissé lassabban, majd néhány váltás után már gyor-
sabban került sor. Minden tanulónknak volt már ebben 
a munkában bizonyos előképzettsége, kinek több, kinek 
pedig kevesebb. Ezért mindenkinél lehetett valamely 
ismeretekre építeni és ezt tovább is fejleszteni. A bizto-
sabb tudás záloga a módszeres munka gyakran ismétlő-
dő fogásainak elsajátítása volt és a funkcionális, valamint 
kuratív csülökápoló feladatok elvégzését célozta.
Minden tanulónknak mindegyik munkáját közösen bí-
ráltuk el, megállapítva az elért jó eredményeiket és 
hibáikat egyaránt. Gyakorlataink alatt és a folyamatos 
korrekciók során már az első nap vége felé mutatkoztak 
tanulóink figyelmes munkájának eredményei. Az inten-
zív gyakorlás és bírálatok miatt hamar tanultak, hiszen 
nem az elméleti ismereteket kellett a tapasztalatokhoz 
kötniük, hanem a gyakorlatok közben szerzett tapaszta-
latokat kellett mintegy összegezniük. Gyakorlással tanul-
tak, és mindig csak azt, amit éppen elvégeztek, pl. csak 
azokat a csülökbetegségeket érintettük, beszéltük meg, 
melyeknek tüneteit munka közben láthatták is. „Légből 
kapott” tüneteket nem vettünk át, hanem mindig a kéz-
zel is fogható és látható tüneteket mélyítettük további 
ismeretekké. Az első nap végére minden lényeges csü-
lökbetegséggel találkoztak ily módon. Mindig az éppen 
adott tüneteket kezeltük a megfelelő módon, és ugyan-
annak a csülökbetegségnek hasonló, de kissé eltérő tü-
neteihez igyekeztünk a megfelelő fogásokat megtalálni 
és a végén csupán a többféle, hasonló tünetet kellett 
azonos lábvégbetegséghez kapcsolni. 
Ehhez a módszerhez a további gyakorlás és elméleti 
anyag bővítése szükséges. A szigorúan gyakorláshoz és 

ismétlésekhez kötött tanulás mindig bizonyos önkritikát 
igényel és a szakemberek kritikáját is állnia kell. A haté-
kony módszerek tulajdonképpen egyszerűek is. Esetünk-
ben is így van ez. A szerszámhasználathoz kötött fogások 
és a szempontok, melyek alapján dolgozniuk kellett, mint 
gyakorlat és elmélet kapcsolódott hatékony munkává. El-
lenkező esetekben hiába tudom, mit is kellene tennem, ha 
nem tudom jól megcsinálni, vagy ha sok esetben jó gya-
korlattal végzem is az adott munkát, de ha a problémás 
eseteket nem tudom kellően megítélni, akkor valójában 
már a megszerzett rutin sem segít, és hibás szempontok 
alapján az eredmény sem lesz megfelelő.
Csak a figyelmes és óvatos gyakorlat teszi a mestert, mely-
nek részletei a kezünk alatt válnak ismertté. A már említett 
kritika szükséges, de csak abban az esetben, ha pozitív és 
negatív töltése egyaránt van. Résztvevőink ismereteinek 
bővülésével anatómiai ismereteik is bővültek. Ennek meg-
felelően a korán észlelt traumás talpfekély óvatos feltárá-
sával meg lehetett ítélniük a szükséges tehermentesítés 
kuratív mértékét is a tehén mozgásképességének fenntar-
tásához. Hamar fel is tették – persze még a kellő óvatos-
sággal – az első blokkot is a sérülttel szomszédos körömre. 
Ahhoz, hogy a blokk ne essen le könnyen, előzetesen a 
köröm előkészítését, a ragasztó elkészítését és pontos il-
lesztését is át kellett beszélnünk. Így sikerült feladatról fel-
adatra, „lábról lábra” haladni a tanfolyam előrehaladtával.

Tanfolyamunk résztvevői voltak:
Csizmadia Endre Lajoskomárom, Tejtermelő Kft.
Erdélyi József Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Hagyó József Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Hagyó Miklós Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Hagyó Viktor Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Horváth Tivadar Bovin Tej Kft., Gecse
Szalai László Bovin Tej Kft., Gecse

Tanulóink között 6 fő szakmunkás, 1 fő általános iskolai 
végzettségű volt. Két telepről érkeztek tanfolyamunkra, mi 
több, a tanulási időszak alatt is egymással jó munkakap-
csolatról tettek tanúbizonyságot. Ez pedig a gyakorlati és 
elméleti munkájukban is megmutatkozott, segítették egy-
mást. Reméljük, ez a hozzáállásuk későbbi munkájuk során 
is megmarad.

Módszertani ismeretek frissítése
Tanulóink között többen is rendelkeztek már alaposabb 
gyakorlati és elméleti ismeretekkel, ez a jobb alapozás 
meg is látszott munkájuk során. Azért további ismereteik 
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Lábvégápoló tanfolyam a Gazdaképző Kft.  
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és gyakorlati munkájuk frissítésére is szükség volt. Erre a frissítésre, 
továbbképzésre a sokszor évekig egyedül dolgozó szakembereknek 
is szükségük van. Az említett előképzettség egyébként a többiek 
munkáját is segítette. Akinek pl. közöttük alaposabb ló patkolási is-
meretei is voltak, ez – az egyébként fennálló eltérések és bizonyos 
hasonlóságok – megbeszélést követően megfelelő indulási alapnak 
bizonyult a minőségi munkához, az állat megbecsüléséhez, az ápo-
lási munkákkal kapcsolatos ügyszeretethez.
Tanfolyamunk résztvevői között volt olyan is, aki a napi gyakorlatok 
befejeztével a késélezésben tűnt különösen ügyesnek és gyakor-
lottnak, s bizonyos tájékozódás után már a többiek élezési eredmé-
nyeit volt képes megfelelően elbírálni. Munka közben rá lehetett 
jönni a jobb élezés nyitjára, hatékony fogásaira. Így ezek után már 
az éles késekkel kezdhettük a másnap reggeli munkát.

Eszközök és szerszámok használata
Tanulóink számára minden gyakorlatunk alatt mód és lehetőség 
nyílik többféle fogó, kés és csiszológép, vagy különböző csiszo-
lókorong kipróbálására is, hiszen első naptól kezdve ezekkel dol-
goztunk. Résztvevőink megítélhették munkaeszközeik előnyeit és 
hátrányait egyaránt. Ebből a szempontból kedvező, ha többnyire 
hasonló minőségű eszközökkel, gépekkel dolgoznak majd későbbi, 
otthoni gyakorlatuk során is. Esetenként ilyenkor beszéljük meg a 
szükséges kaloda-módosításokat, változtatásokat, vagy az egyéb 
eszközök, szerszámok szükséges változtatásait, a minőségi és haté-
konyabb munkavégzés érdekében. Mint már utaltunk rá, az eszkö-
zeink karbantartására is fordítottunk időt és gyakoroltuk is. Azt is 
tapasztalhatták csoportunk tagjai, hogy a 3-4 féle kézi és gépi esz-
köz mind szükséges a megfelelő munkához, azok nem helyettesítik 
maradéktalanul egymást, hanem inkább kiegészítik az egymást kö-
vető munkafázisokat.

A csülökápolás szervezése
Tanfolyamainkon előnyös, ha egy-egy fő műszakvezető is részt vesz 
a gyakorlati munkában. Ez most is így történt, ezért részletesebben 
is kitértünk a csülökápolás, sántasági kezelések szervezési munká-
ira. Fontos szempont ebben, hogy az állomány körmözéséért fele-
lős külső csoport és a belső, telepi szakemberek egymás munkáját 
ismerjék és kiegészítsék a teljes állomány jobb lábvég egészségé-
nek fejlesztése érdekében, hiszen valójában bizonyos mértékben 
eltérő feladatokat látnak el, de azonos módszer sze-
rint dolgoznak. Így pl. a külsősök jelenléte a telepen 
viszonylag rövidebb időszakra korlátozódik, míg a 
helyiek egész évben kezelik az állományt, követik 
annak változásait, és a napi új eseteket is ők látják 
el, rendszerint az utólagosan szükséges kezelésekkel 
együtt. Így pl. az előrehaladottan vemhes tehenek 
adott időszakban nem is kerülnek állomány körmö-
zésre, hanem azokat ellésük után kell ellátni, egyes 
helyeken a külsősöknek, több helyen azonban a belső 
szakemberek feladata ez. Ez az állományhányad ellés 
után már a szokásosnál óvatosabb körmözést igényel 
a laminitisz kialakulásának elkerülése miatt, és ilyen-
kor már kevesebb időnk is van az egyes csülökbeteg-
ségek tüneteinek kikezelésére, mint az apasztásra ke-
rüléskor, hiszen már indul a tehenek laktációja.

Az apasztó csoport csülökápolása kedvezőbb időszak a lábvég- 
betegségek gyógyítására, ezért kiemelkedően fontos megelőző jellege 
is van. Ilyenkor alaposabb csülökápolással rendbe tehetjük teheneink 
lábvégeit, és ellésük után ezt csak ellenőriznünk lenne célszerű. Az 
alapos, ellést követő csülökápolás először a szubklinikai, majd klinikai 
laminitisz – állomány szintű – megjelenésével járhat. A szárazonálló 
csoportokban célszerű tehát ki is kezelnünk a csülökápolásra került 
teheneinket esetleges csülökbetegségeikből, ezért itt kedvező eset-
ben nem célszerű sánta egyedeket meghagynunk. A távlati célunk az 
lehet, hogy majd a fogadó csoportban, a termelést kezdő, és egyéb-
ként energiaforgalmi nehézségekkel is küzdő teheneink már lehető-
leg ne legyenek még enyhén sánták sem, hiszen jó mozgásukra ekkor 
különösen szükségük van. A fogadó csoportok kedvező esetben tehát 
nem tartalmazhatnak sánta egyedeket, mert egyébként van úgy is 
elég, megoldásra váró problémánk velük táplálóanyag-forgalmi, kon-
dicionális, szaporodásbiológiai vagy tőgyegészségügyi területeken.
A szárazonálló, vagy fogadó csoportok lábvégápolása tehát helyi szak-
emberekkel lehet igazán hatékony annak érdekében, hogy ezek sánta-
sági eseteit megszüntessük, szükséges utókezeléseit időben elvégezzük.
Intenzíven termelő állományainkban a vemhes üsző hányad is ha-
sonló figyelmet igényel, ahol szűrési jelleggel érdemes átnézni ezt a 
csoportot is, megkörmöznünk a nagy körmű, hibás körömalakulású 
egyedeket és kikezelnünk a DD tüneteit mutatókat, mert ez utób-
bi súlyosabb tüneteket már a tehenek között, termelés alatt nehéz 
megszüntetnünk.
Telepi szervezést, műszakvezetést igényel az esetlegesen előforduló 
sánta egyedek rendszeres észlelése, kifogása és ellátása is. Ezzel a 
súlyosabb esetek kialakulását előzhetjük meg. Általában is igaz, hogy 
az időben elvégzett csülökápolás a kialakuló sántaság megelőzését 
segíti. Akkor is van tehát bizonyos szervezési és gyakorlati munkánk, 
ha éppen nincs sánta tehén az adott állománycsoportban. Érdemes 
hatékony szervezéssel dolgozni is rajta, hogy ne is legyen!
Tanfolyamunk végén mindig tartunk bizonyos számvetést, értékelést, 
ami persze pillanatnyi eredmény, és valójában azt próbálja felmérni, 
hogy a résztvevők további munkájukhoz kaptak-e elegendő tapaszta-
latot az önállóság felé tartó szakmai feladataik ellátásához. Tanulóink 
vizsgaeredményei szerint megfelelően végezték munkájukat, ismere-
teiket további gyakorlással, tankönyvük segítségével bővíthetik már a 
közeljövőben is. Rövid beszámolónk végén közöljük tanulóink néhány 
észrevételét, megjegyzését.
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Csizmadia Endre
Korábban már részt vettem egy hasonló, alapozó tanfolya-
mon, melynek eredményeit most fel is használhattam, de 
újabb ismereteket és fogásokat is gyakorolhattam, hiszen 
tovább képzésünk erre jó alkalmat kínált. Hasznos volt szá-
momra a funkcionális körmözés következetesen alkalma-
zott módszere és az egyes csülökbetegségek tüneteinek 
frissítése, kezelésük újabb módszereinek megismerése is. 
Jó munkával telt a tanfolyam ideje, mert mindvégig elég 
sokat gyakorolhattunk és ebben csoportunk tagjai között 
jó együttműködést tapasztaltam. A szerszámok, eszközök 
használata többnyire ismerős volt számomra és később is 
szívesen dolgoznék hatékony szerszámokkal, melyekkel jó 
munkát is lehet végezni.

Erdélyi József
Háztáji gazdaságomban lovakkal is sokat foglalkoztam, be-
leértve lábvégápolási, patkolási ismereteket is. Örömmel 
fedeztem fel, hogy ezek az ismereteim tulajdonképpen 
bővültek a szakszerű csülökápolással. Tanfolyamunk alatt 
ezt mindvégig gyakorolhattuk is, és megbeszélhettük a 
részleteit az elért eredményünknek. Mindezek során már 
többnyire a kívánalmaknak megfelelő munkát sikerült vé-
geznem. A körmöző szerszámok többféle változatát is ki-
próbáltam munka közben. Összességében hasznosnak és 
szakmai jellegűnek találtam a tanfolyami közös munkánkat.

Hagyó József
A jószág ismerete, ápolása, sántasági kezelése nem idegen 
számomra, mert korábban sokat foglalkoztam juhokkal is. 
A tanfolyamon tanultak hasznosak voltak számomra, bele-
értve a különböző kézi- és gépi eszközökkel végzett mun-
kákat is. A csülökápolás módszerét meg lehetett tanulni a 
gyakorlások alatt és a többféle csülökbetegséggel is megis-
merkedhettem. Örültem neki, hogy a kések élezésében is jó 
eredményeket sikerült elérnem. A tanfolyam vége felé már 
kedvező munkát tudtam végezni.

Hagyó Miklós
Azokat a lábszerkezeti, lábállás alakulásokat, hibákat, me-
lyeket át is tekintettünk csülökápolás közben, már ismer-
tem, de a tanfolyamon fokozott figyelmet kaptak, mert a 
köröm növekedését és a szomszédos körmök terhelését is 
befolyásolják. A módszeres gyakorlás során a csülökápolás 
követelményeit is alaposabban megismerhettem és mű-
szakvezetőként szakszerűen ellenőrizhetem az elvégzett 
munkát, benne az egyes csülökbetegségek tüneteinek ke-
zelését, sőt utókezelését is. 
Fontos volt, hogy a csülökápolás alkalmi jellegű munkáit a 
telepi munkarendbe is beépíthessük, nevezetesen a vem-
hes üszők, apasztósok, a már leellettek, vagy éppen a foga-
dó csoportban lévők lábvégápolását is figyelemmel kísérjük 
és szakszerűen ápoljuk is. A leellettek óvatos körmözést 
igényelnek, kerülnünk kell talpuk elvékonyítását, túlzott 
elszedését. Elfogadható célunk lehet, hogy az apasztásra 
kerülő teheneink körmözésre is kerüljenek, továbbá az is, 

hogy az említett csoportok esetenként kiemelt figyelmet kap-
janak, és ne hagyjunk bennük kikezeletlen, sánta egyedeket. 
Beszéltünk a rendszeres „napi” sántasági ellenőrzésekről és 
mihamarabb elvégzendő kezeléseikről is, mert ezzel a később 
már súlyosbodó betegségeiket megelőzhetjük.

Hagyó Viktor
A tehenekkel való bánásmód, a csülökápolás szükségessége 
már ismert volt előttem, de a munkamódszer részleteit, az 
egyes fogásokat, szerszámhasználatot meg kellett ismernem 
és gyakorolhattam is. Ide tartozott a csülökbetegségek tüne-
teinek elkülönítése és kezelése is munkánk alatt. Hasznosnak 
gondolom ehhez a megismert anatómiai részleteket is. A tan-
folyam alatt gyakorolt munka pontosságát, módszerességét 
vagy következetességét, valójában felelősségét már fejősként 
végzett feladataim közben is láttam és gyakorolhattam is. 
Ezekre a követelményekre a csülökápolásban is szükségünk 
van. Jónak találtam, hogy a tanfolyam alatt mindvégig gyako-
roltunk és közösen meg is beszélhettük az elért eredményein-
ket. Ezt a munkát is csak figyelmesen és szakszerűen érdemes 
csinálnunk.

Horváth Tivadar
Munkatársammal a gecsei szarvasmarha telepen dolgozom a 
csülökápolásban. A tanfolyamon módszeresen végezhettem a 
csülökápolási feladatokat. Ez bizonyos rendet és következete-
sebb munkát jelentett. Gyakorolhattam a kések és fogók hasz-
nálata mellett a csiszológéppel elvégezhető műveleteket, sőt 
többféle csiszolókorongot is kipróbáltam. Otthoni eszközeink 
modernizálásával remélem ilyen jó munkát sikerül majd vé-
geznem, mint a tanulási időszakban. Figyelünk majd az egyes 
csülökbetegségek kezeléseire, a szükséges utókezelésekre és 
próbáljuk ellenőrizni is azok gyógyulását. Tapasztaltam, hogy 
megfelelő csiszológéppel jó munkát lehet végezni, ameny-
nyiben alkalmas korongot használunk hozzá, ami a hatékony 
munkát segíti. A gyakorlati munka mellett hasznosan forgat-
hatom majd tankönyvünket is.

Szabó László
Számomra viszonylag új volt a tanfolyam ismeretanyaga és az 
ehhez kapcsolódó gyakorlatok is, de úgy tapasztaltam, hogy 
sikerült megbirkóznom ezekkel a feladatokkal és időközben 
jó eredményeket is értem el. A különböző szerszámok mellett 
a csiszológépet is kipróbálhattam, többféle koronggal. Törek-
szem arra, hogy otthoni munkámban ügyeljek az egyes csü-
lökbetegségek megfelelő kezeléseire, a szükséges sarokvéde-
lemre és adott esetekben a sérült körmök tehermentesítésé-
re. Telepünkről ketten is részt vettünk a tanfolyamon, így az 
egyes csülökápolási problémákat meg is beszélhetjük majd. A 
használatos eszközök, kések élezése számomra már ismerős 
munka volt, így élezéskor nem csak a saját munkámat, hanem 
a többiekét is elbírálhattam gyakorlataink végeztével. Tapasz-
talhattam, hogy jó kézi és gépi eszközökkel hatékony munkát 
végezhettem, ha a módszer szabályait sikerült betartanom. A 
tanultakat persze tovább kell majd gyakorolnom az otthoni 
állományunkban, melyhez tankönyvünket is használhatom.
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Szabadítsa fel a teheneiben rejlő teljes poten-
ciált, amikor a fehérjeellátás kihívást jelent!

BIOCHEM Hungaria Animal Health and Nutrition Kft.  
Róth József Technial Sales Manager, e-mail: roth@biochem.net 

A szója- és repcedara megnövekedett ára miatt a las-
san oldódó karbamid nyilvánvalóan versenyképes al-
ternatíva, mivel hasznos eszköz a takarmányadagok 
optimalizálásához, alacsony nyersfehérje tartalommal. 
A célzott oldódási profil annyit jelent, hogy a termék tel-
jes feloldódásához szükséges idő a bendőben megfelel 
a nagy termelésű teheneknek. A karbamid (NPN) – vé-
dett formában, és lassú a mikroorganizmusok számára 
lassú elérhetőséggel – stimulálni fogja az emésztést és 
biztosítja a tehenek számára a fehérje ellátást.
A tejelő tehenek GMO mentes takarmányozásával 
kapcsolatos elvárások további kihívást jelentenek, ki-
váltképp a nagy termelésű tehenek esetén, mivel a 
magas fehérje és energia tartalmú szójadara jelentősen 
drágább GMO mentes formában. Más fehérjeforrások, 
mint a repce alacsonyabb fehérje és energia koncentrá-
cióval rendelkeznek.
A kukorica szilázson alapuló takarmány adagokban 
ennélfogva nagyobb mennyiségű repcedarával helyet-
tesíthető a szójadara, azonos fehérje ellátás biztosítá-
sa esetén. Ilyen esetekben a lassan oldódó karbamid 
ideális, mivel koncentrált formában ad NPN fehérjét 
anélkül, hogy kitöltené a takarmányadagot. A lassan 
oldódó karbamid precízen oldódó formában történő 
etetése alkalmat ad az emésztés optimalizálására anél-
kül, hogy az veszélyt jelentene a tehénre nézve, mivel 
a karbamid egy természetes részét képezi a kérődzők 
emésztésének. A RumiPro Urea® nagy nyersfehérje kon-
centrációjú termék, amellyel a Biochem új lehetősége-
ket biztosít a takarmány keverékek optimalizálásához, 
nagyobb mennyiségű tömegtakarmány – és ezáltal rost 
–  valamint több energiában gazdag takarmány illeszt-
hető a takarmányadagba, amely megegyezik a tehenek 
energia szükségletével.
Egy 600 egyedet számláló holstein fríz állományban két 
nagytejű csoport került kialakításra, mindegyikben 125 
állattal, és a kukoricaszilázs alapú (kontroll) csoport lett 
összehasonlítva egy 100 g/állat/nap RumiPro® 
Ureaval kiegészített TMR-rel takarmányozott 
csoporttal. A kísérleti csoport adagjában a 
repce- és szójadara összesen 1,25 kg-mal lett 
csökkentve, ennélfogva a fehérjetartalom 
mérséklődött 0,5%-kal. Ezzel párhuzamosan a 
kukoricaszilázs mennyiségét megemelték. Ez 
a fajta adaptáció tehenenként megközelítőleg 
0,1€ megtakarítást eredményezhet naponta a 
jelenlegi piaci körülmények között.

1. ábra: Az átlagos termelési paraméterei a kontrol és kisérleti csoportnak  
a vizsgálati időszak alatt (n=77) 

A termelési adatok 
statisztikai kiérté-
kelése szignifikáns 
növekedést mu-
tatott; 0,13-mal, 
3,78%-ra emelke-
dett. A tejtermelés 
0,4 kg-mal volt 

nagyobb a kísérleti csoportban, amely 1,1 kg-os javulást eredményezett az 
energiára korrigált tejhozamban (p = 0,103). A tejfehérje és a tej karbamid 
tartalma nem változott.

További kihívás a fehérje ellátásban a környezeti tényezők, mint az ammónia 
kibocsátás, valamint a lehető legalacsonyabb nitrogén többlettel történő tej-
termelés is nagyon jelentős faktor. A takarmány fehérje tartalma és a takar-
mány hasznosulás, kg takarmány / kg előállított tej alapvető faktorai a fehérjék 
nagyfokú felhasználásának és hasznosulásának. A fehérje felhasználás optima-
lizálásához szükséges az egyes fehérjeforrások tulajdonságainak ismerete. 
A jó minőségű lassan oldódó karbamid, mint a RumiPro Urea®, garantálja a 
folyamatos nitrogén (karbamid) ellátást a bendő mikroorganizmusai számára.  
A bendő mikrobáiból származó fehérje rendelkezik a legmagasabb biológiai ér-
tékkel, más szóval a legjobb aminosav profillal. Emellett a mikrobiális fermentá-
ció és a szabad zsírsavak termelése – kimondottan a cellulózbontó baktériumok 
által – hasznát látja a folyamatos karbamid/ammónia ellátásnak.
RumiPro Urea® így tehát egy hasznos eszköz a takarmány adagok optimalizálá-
sához, alacsony nyersfehérje tartalom mellett, valamint segítség lehet a jövő-
ben a tejelő tehenek GMO mentes takarmányozásában.
RumiPro Urea®

• maximalizálja a mikrobiális fehérje ellátást
• javítja a rostemésztést
• nagyobb mozgásteret biztosít a takarmány összetételében
• közvetlen a TMR-ben használható HACCP nélkül is

 

Javaslat a meglévő takarmányadagok javításához:

Kihívások a tejelő tehenek fehérjeellátásában

*Energiára korrigált tejhozam (3,4 % fehérje, 4,0 % zsír, Weiss et al., 2013)

RumiPro® Urea vs. 
hagyományos karbamid:

Növeli a nitrogén 
felhasználás hatékony- 
ságát a mikrobák szükség- 
letének kiszolgálásával.

Lehetővé teszi nagyobb 
mennyiségű NPN 
biztonságos etetését.

RumiPro® Urea vs. valódi 
fehérje:

Hatékonyabban tartja  
fenn a szükséges ammó- 
niaszintet a bendőben.

A bendőmikrobák által 
fenntartja, vagy javítja a 
rost, illetve a szénhidrát 
hasznosítást.

RumiPro® Urea az 
adagban:

Javítja a bendő mikrobáinak 
nitrogén ellátását alacsony 
fehérjetartalmú takarmányt 
kapó tehenek esetén.
Növeli a mikrobák 
szaporodását, ezzel jobb 
mikrobiális fehérje ellátást 
biztosít.



*Energiára korrigált tejhozam (3,4 % fehérje, 4,0 % zsír, Weiss et al., 2013)

biochem.net

Az innova�v burkolási eljárással készült RumiPro® Urea biztosítja állatai nem-fehérje nitrogén ellátását, 
továbbá elősegí� az op�mális bendőfermentációt. A RumiPro® Urea, mint magas koncentrációjú, 
GMO mentes fehérjeforrás, rugalmasabb takarmány-receptúrát biztosít, és növeli állománya 
jövedelmezőségét.

Lépjen velünk kapcsolatba: Biochem Hungaria Animal Health and Nutri�on K�.
Róth József, e-mail: roth@biochem.net, telefon: 30 950 1468

Engedje szabadjára állatai valódi erejét

21-04-13 MS Advertisement RumiPro Urea hu A4.indd   1 13.04.2021   21:19:09



LEGSZÉLESEBB

SPEKTRUMÚ

TOXINKÖTŐ

MAKROALGÁS

IMMUNBOOSTER

ENDOTOXINOK

ELLENI VÉDELEMMEL
PROFITSTIMULÁTOR

Az állatot mindig üti valami. 
Valaki fejvédőt ad el nekünk, valaki bokszkesztyűt. 

Ti lefogjátok a kezet.
Tacopulosz Péter, vezérigazgató, TM Zrt.

„

”
facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com

+36/70/360-4170
 3000 Hatvan, Balassi B. út 1.

www.impavidus-trade.com

IMPAVIDUS Trade Zrt.

MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA



 
2021  Augusztus    1.  CAPTAIN 
                                3.  BUXTON 
 
                Április    1.  CAPTAIN 
                                4.  HOLDON 
                                5.  JARVIS 
 
2020  December     3.  CAPTAIN 
 
          Augusztus    2.  CAPTAIN 
 
                Április     1.  CAPTAIN 
 
2019  December     2.  CAPTAIN 
                                5.  HEIR 
 
                Április     2.  NASHVILLE 
                                3.  DUBAI 
                                4.  TAMPA 
                                5.  IMPERIAL 
 
2018  December    1.  NASHVILLE 
                                2.  CHARL 
 
          Augusztus    1.  NASHVILLE 
                                3.  CHARL 
                                5.  PONCHO 
 
               Április     2.  CHARL 
                       
2017  December    1.  CHARL 
                                2.  REDROCK 
 
          Augusztus    1.  NOBLE 
                                4.  HIGH NOON 
                                5.  DELTA-W.         

 
2021  Augusztus    1.  CHARL 
                                3.  NASHVILLE 
                                5.  DEDICATE 
 
                Április    1.  CHARL 
                                
2019  December     3.  DYNAMO 
                                5.  RUBICON 
 
          Augusztus    3.  RUBICON 
 
                Április     1.  DANTE 
                                3.  RUBICON 
                                4.  DELTA 
 
2018  December    1.  RUBICON 
                                2.  DANTE 
                                4.  DELTA 
 
          Augusztus    1.  RUBICON 
                                3.  DELTA 
                                4.  DANTE 
 
               Április     2.  DELTA 
                                3.  RUBICON 
                                4.  DENVER 
                                5.  DANTE 
                       
2017  December    1.  DELTA 
                                2.  RUBICON 
                                3.  DENVER 
                                4.  DION 
 
          Augusztus    1.  DELTA 
                                4.  RUBICON 
                                       

A LEGJOBB GENETIKA FORRÁSA GeneMax 
Az STgenetics bikái évek óta uralják a bikalistákat!!!
Genomteszteléssel ivadékvizsgálat  

bikák listái
Lányok termelése által ivadékvizs- 

gált bikák listái

Forrás: holsteinusa.com TPI listák

                                 GeneMax Kft.  *  2315 SZIGETHALOM  *   Sugár u. 16.  
                           Dr. Popovics László: 30 480 3607  *  Popovics László Gergely: 30 537 8254 
                                                                       email:genemax.kft@gmail.com        

Legyen haszonélvezője  az Stgenetics genetikai programjának, 
          használja az általunk kínált bikákat! 

Tervezze velünk a jövőt! Lépjen a tenyésztés legfelső szintjére! 

ULTRAFertility

  Prémium minőségű 
sperma  a legjobb  

bikáktól!

  CAPTAIN    No 1 
a genomtesztelt bikák listáján!

  CHARL    No 1 
a termelő lányok által ivadék-
vizsgált bikák listáján!
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Schaumann nyalótálak szarvasmarhák számára

SCHAUMANN LECKMASSE
Ízletes nyalótál húshasznú és tejelő állatok 
számára egyaránt. Ásványi anyagokat, 
mikroelemeket és vitaminokat tartalmaz.

FERTILITY LICK (Rindamin Lick 
ATG Spezial)
Tejelő tehenek, anyatehenek és 
üszők számára. Speciálisan a 
termékenységet javító 
összetevőket tartalmaz, mint a 
béta-karotin vagy az A-vitamin.

RINDAVIT PRE LICK ATG
Tejelő tehenek igényeihez igazítva.
Magas vitamintartalommal 
(különösen E-vitamin)
és mikroelemekkel. Kalciumban 
szegény, foszforban gazdag.

info@schaumann.hu   |   www.schaumann.hu
Dunántúl - Fridinger Ferenc: +36 30 459 4940 Kelet-Magyarország - Szarvas Péter: +36 30 598 6531

Bonnay Victor - ügyvezető: +36 20 316 7404

RINDAMIN JUNIOR LICK ATG
Speciális nyalótál növendékeknek. Az 
életkornak megfelelő bendőfejlődéshez 
igazított összetétel, vitaminokkal, 
különösen B-vitaminokkal.



Tel.: +36 79 564 094 www.abshungary.hu 

BEM
UTAT

JU
K:

Áttörés a spermaszexálás technológiájában

Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is 
elérhető

Megnövelt relatív vemhesülési ráta*

*Az ABS Real World Data  adatai alapján®

Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…

21. századi technológia alkalmazásával hozták létre az iparág legelismertebb szakértői a Sexcel™ 
szexálási eljárást, hogy ezáltal több, nagy genetikai értékű vehem legyen az Ön állományában.
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Nem minden arany fénylik – az időtényező

A kolosztrum ellenanyag-tartalma az üszőborjú későbbi tejter-
melése szempontjából meghatározó tényező. A professzionális 
kolosztrum-kezelés bevezetése a telepeken nem igényel különö-
sebb befektetést, de ne feledjük, hogy a borjú megfelelő indítá-
sára csak egy esélyünk van. A telepeken fontos, hogy a borjakat 
ellátó dolgozók számára rendelkezésre álljon az egyértelmű stra-
tégia, amelynek segítségével minden egyes borjú közvetlenül a 
születést követően hatékonyan és szisztematikusan megkapja 
a kolosztrumot. A születést követő percektől fogva versenyben 
vagyunk az idővel, mivel ha a borjú nem kapja meg rövid időn 
belül a kolosztrumot, akkor már le is maradtunk egy lépéssel a 
borjú egészsége, növekedése és teljes genetikai potenciáljának 
kiaknázása tekintetében.  
A borjút a születést követő lehető legrövidebb időn belül meg 
kell itatni kolosztrummal. Hanne Skovsgaard Pedersen (állat-
orvos, PhD, coloQuick International A/S) cikkében arról olvas-
hatunk, miért van nagy jelentősége az időtényezőnek a borjú 
kolosztrummal történő ellátásában.

Minél korábbi kolosztrum-itatás: felszívódás maximális haté-
konysággal

Születéskor a borjú immunrendszere nincs kialakulva, ezért a 
születést követő első 2-3 hét során elsősorban a kolosztrumból 
származó antitestek szolgálnak védelemmel a kórokozókkal 
szemben, amíg kifejlődik a borjú saját immunrendszere. Az aktív 
immunrendszerrel rendelkező borjú szervezete maga termeli az 
ellenanyagot azon kórokozókkal szemben, amelyekkel a környe-
zetében találkozik. 
A jó minőségű kolosztrum itatása azonban önmagában nem 
elegendő. A hatékonyság maximalizálása és a sokféle jóté-
kony hatású összetevő előnyeinek kihasználása érdekében a 
kolosztrumot a születést követően minél rövidebb időn belül 
meg kell kapnia a borjúnak. A borjú szervezetében az ellenanyag 
felszívódása rövid ideig aktív, speciális biológiai mechanizmuson 
keresztül történik. A születést követő első órákban a bélfalban 
lévő sejtek szerkezete és funkciója speciálisan a kolosztrum át-
engedésére szolgál, viszont az ellenanyag felszívódásának haté-
konysága gyorsan csökken (1. ábra)

Az erre irányuló kísérletekben azt találták, hogy már 
a születést követő első 30-60 percben csökkent az 
antitestek felszívódásának mértéke (Rajala & Castren 
1995., Shivley et al 2018.). Ez azt jelenti, hogy ha 
a borjú a születése után nem kapja meg azonnal a 
kolosztrumot, akkor alacsonyabb lesz az ellenanyag-
szint a vérében, mint amennyi lehetne és amennyi-
nek lenni kellene. Emiatt megnő a fertőzések, pél-
dául hasmenés vagy légzőszervi megbetegedések 
kockázata. Minden egyes megbetegedés visszaveti 
az állat fejlődését, aminek a végeredménye az, hogy 
a tejtermelésben nem tudjuk kihasználni a genetikai 
potenciálját.

1. ábra: A születést követő azonnali kolosztrum-itatás 
(zöld szín) biztosítja az ellenanyagok magas szintű 
felszívódását a borjú vérébe. Ha az első kolosztrum-
itatás nem történik meg időben (piros szín), alacso-
nyabb szinten fognak felszívódni az antitestek, ez 
negatív hatással van a borjú immunrendszerére és 
ellenállóképességére.

A korai kolosztrumitatás a bél mikrobiomra is hatás-
sal van
A borjú bélrendszerének bakteriális kolonizációja 
már az ellési folyamat során megkezdődik és a bor-
jú születését követően is folytatódik. A baktériumok 
bizonyos típusai igazoltan jótékony hatással vannak 
a bélrendszer fejlődésére és az egészséges immun-
rendszer kialakulására.
A hatékony passzív immuntranszfer mellett a szüle-
tést követő minél korábbi kolosztrum-itatás növeli 
a jótékony hatású bélbaktériumok mennyiségét (Fi-
scher et al. 2018). Kísérlettel bizonyították, hogy a 
bendőben és bélrendszerben megtelepedő mikroor-
ganizmusok típusa jelentős mértékben befolyásolja 
a későbbi tejelő tehén termelését és egészségét (Li 
2018).

A megfelelően immunizált és jóllakott borjú fertő-
zési kockázata tovább csökken
A születést követő minél korábbi kolosztrumitatás 
további kedvező hatása, hogy csökkenti a kóroko-
zó mikroorganizmusok szervezetbe jutásának koc-
kázatát. A jóllakott borjú lefekszik az emésztéshez  

Írta: Hanne Skovsgaard Pedersen, állatorvos, PhD, coloQuick International A/S 
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.



Kapcsolat masterrind@masterrind.hu 
www.masterrind.hu

Masterrind Magyarország Kft. 
Tel. +36 30 921 6022, +36 30 400 9856

Tökéletes csomag, hiszen minden megvan benne, amit korunk modern tehe-
neitől elvárunk. Közepes méretű tehenek, kiváló tőgy, nagyszerű láb, lábvég, 
magas tejbeltartalom, valamint kivételes egészségügyi és fitnesz tulajdonságok. 
Továbbá hordozza a kívánatos béta-kazein A2/A2-t. 

CONCEPT
 
DEU 01 24104267     aAa 243      K-Cn: AB     ß-Cn: A2/A2 
VH Crown  x  Wien VG-86  (Malinus) 
x  Therese GP-83  (Araxis)  x  Bacon-Hill Payton Monica 
x  Bacon-Hill Ostyl Monique VG-87  x  Unique-Style Bolton Money EX-93 
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4. anya: Bacon-Hill
Ostyl Monique VG-87

            HGI          Tipus         Tőgy          Láb         H. élet    Szom. Sejt     Tej kg       Zsír %       Zsír kg      Feh. %      Feh. kg

         RZG  EÜ Index  Küllem  Tőgy  Láb   H. élet  Szom. Sejt   Lány vemh.  RZ€  RZM  Tej kg   Zsír %  Zsír kg  Feh. %  Feh. kg  Megbiz.
                 161      128        138    129  126    125        122             105       2306  141  +1084    +0,32     +77     +0,10     +48       73 % 
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Professzionális kolosztrum-kezelő  
rendszer Dániából

(2. ábra), míg az éhes 
borjú szopni kezdi a ket-
rec tartozékait, vagy az 
őt itató dolgozó kezét, 
ruházatát, stb. A szopási 
viselkedés megnöveli an-
nak a kockázatát, hogy a 
borjú érintkezésbe kerül 
a környezetben lévő káros 
baktériumokkal vagy víru-
sokkal.
Aki borjakkal dolgozik, 
pontosan tudja, hogy az 
emberi beavatkozás nél-
kül született borjak szo-
pási reflexe közvetlenül 
a születés után a legerő-
sebb. Ezért a születést 
követően minél korábban 
végzik, annál könnyebb 
a borjakat megitatni a 
kolosztrummal.

A borjak szisztematikus, gyors ellátása kolosztrummal
Ne feledjük, a borjú megfelelő kolosztrum-ellátására csak egy 
esélyünk van! A lehetőség a korai kolosztrum-ellátás előnyeinek 
maximális kihasználására nagyon csekély, ezért elsődleges fontos-
ságú, hogy a borjú a kolosztrumot késlekedés nélkül megkapja.
Komoly kihívás a borjú kolosztrummal való ellátása 1 órán belül, 
különösen, ha az ellés éjszaka történik vagy éppen egybeesik 
más előre tervezett feladattal. Ezért kiemelt fontosságú, hogy 
mindig legyen elraktározott kolosztrum és egyértelmű, könnyen 
betartható kolosztrum-itatási protokoll.
Legjobb esetben a borjú a születés után a lehető legrövidebb 
időn belül megkapja a kolosztrumot, de még ideálisnak mond-
ható az 1 órán belül történő itatás. Ezzel biztosítjuk, hogy a bor-
jú maximálisan kihasználja a kolosztrum összetevőinek pozitív 
élettani hatásait. A régebbi ajánlások, amelyek szerint 4-6 órán 
belül kell a borjúval kolosztrumot itatni, nem bizonyulnak elég-
ségesnek.

A három legfontosabb tény:
• A borjúnak nagy mennyiségű kolosztrumra van szüksége 

egészségének megőrzéséhez, hogy a későbbiekben egész-
séges, magas szinten termelő, hosszú hasznos élettartam-
mal rendelkező tehénné fejlődjön.

• A születést követő azonnali kolosztrum-itatás (<1óra) je-
lentősen növeli az antitestek felszívódásának mértékét.

• Legjobb módszer a borjak szisztematikus kolosztrum-
ellátása, a célokat ezzel lehet legkönnyebben elérni.

Összefoglalás
A borjú születésekor nem rendelkezik megfelelő im-
munrendszerrel, ezért az egészsége nagymértékben 
függ az első kolosztrumon keresztül megszerzett anyai 
antitestektől. A borjú életben maradásának egyik 
kulcsfontosságú tényezője a kolosztrum itatás a meg-
felelő minőségben (IgG minimum 50 mg/ml), mennyi-
ségben (4 liter holstein, 3 liter jersey borjú esetén), 
időben (lehetőleg 1 órán belül, 24 órán belül pedig 
további 2 liter) és higiéniával (összcsíraszám max. 
100.000 cfu/ml, coliform csíraszám max. 10.000 cfu/
ml). *cfu= colony forming units (telepalkotó egység). 
A nagy mennyiségű ellenanyagnak köszönhetően a 
borjú erősebb lesz, így a későbbiekben szilárd szer-
vezetű, magas termelésű tehénné fejlődik. Az egyes 
tehenek által adott kolosztrum minősége nagymér-
tékű eltérést mutat, ezért szükséges a kolosztrum el-
lenanyag-tartalmának mérése. Ajánlott az állomány 
szintjének megfelelő egyéni küszöbérték felállítása. 
A küszöbértéket rendszeresen felül kell bírálni az ál-
lomány adott szintjéhez viszonyítva. Nem szabad 
megfeledkezni az időtényezőről sem, mert a születést 
követő viszonylag rövid időn belül a borjú bélfala már 
nem lesz képes átereszteni az immunglobulinokat.
A coloQuick rendszer alkalmazásával ki tudunk alakíta-
ni egy ellenőrzött minőségű és mindig rendelkezésre 
álló kolosztrum-raktárat, amely az összes borjú számá-
ra egységesen magas szintű indulást biztosít. 
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll 
partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. 
Nem csak kiemelkedő minőségű tejpótló tápszerek-
kel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjú 
itató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő rend-
szerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a 
tejelő telepeket. Az általunk forgalmazott gépekhez, 
berendezésekhez teljes körű szervizhálózatot és alkat-
rész-ellátottságot biztosítunk.
Szakirodalom és teljes cikk: https://www.intermix.hu

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10,                           
 Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

A ColoQuick,rendszer és a Sprayfo borjú tejpótló tápszerek hivatalos magyarországi forgalmazója:

2. ábra: A kolosztrum minél előbb 
történő itatása elősegíti az anti-
testek magas szintű felszívódását, 
növeli a borjú jóllakottság-érzetét, 
ezzel csökkenti a környezetből szár-
mazó fertőzések kockázatát.
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A Farm-O-San termékek hatékony és könnyen 
alkalmazható kiegészítők a gazdasági állatok 
egészségének támogatásában és megőrzésében.

A Farm-O-San terméksort ISO & GMP 
minőségbiztosítási rendszereknek 
megfelelően gyártják, garantálva az
élelmiszerbiztonságot a teljes 
élelmiszerláncon keresztül. Az összes Farm-O-San 
termék antibiotikum- és gyógyszer-mentes.

Magyarországi forgalmazó:

Az ellés körül és borjúnevelés során felmerülő
problémákra nyújtanak megoldást a Trouw Nutrition
prémium minőségű Farm-O-San termékei. A Trouw 
Nutrition 1931-ben történt alapítása óta áll a 
takarmányipar élvonalában. A Farm-O-San márkanév
alatt forgalmazott kiváló minőségű takarmány-
kiegészítők az állattartók, takarmánygyártók és az 
ágazatban tevékenykedő vállalkozások megbízható 
eszközeiként szolgálnak.

Farm-O-San
Rediar

Farm-O-San
Pulmosure LD

Farm-O-San
Reviva

A FARM-O-SAN TERMÉKEKFARM-O-SAN COLOSTRUM     
Kolosztrum pótló újszülött borjak 

számára.

Amennyiben az újszülött 
kérődző számára nem áll 
rendelkezésre kolosztrum, 
akkor kitűnően 
alkalmazható a Farm-O-
San Colostrum. A termék 
a kolosztrum pótlására 
szolgál az újszülött borjak,

Farm-O-San
Colostrum

bárányok és kecskegidák számára. A Farm-O-San 
Colostrum fagyasztva szárított kolosztrum por. A 
termék a Mycobacterium paratuberculosis fajoktól,
valamint IBR-fertőzéstől mentes. 

MilkTaxi 4.0: SmartMix - bekeverési segéd,
Smart ID - borjúház automatikus azonosítása, adott 
itatási görbének megfelelő tejmennyiség kiosztása, 

6-féle itatási görbe,
adatok rögzítése és CalfGuide kommunikáció

CalfExpert és HygieneStation: egyedi, borjúra szabott
itatási program és bekeverés, gyógyszeres kezelési lehetőség, 

magas fokú higiénia, CalfGuide kommunikáció

Professzionális borjúnevelési eszközök az Inter-Mix Kft.-től 

CalfGuide: a H&L eszközök által gyűjtött adatok 
tárolása, feldolgozása, grafikus megjelenítése,  

adatexport a telepirányítási rendszerekbe 

Igloo: a könnyen mozgatható, üvegszálas 
erősítésű műanyagból készült csoportos 
borjúház akár 15 borjú elhelyezését is 

lehetővé teszi, a belső térben a légcsere 
huzatmentes

 CalfGuide: ingyenes
mobiltelefonos applikáció, nyomon 

követhetők a CalfExpert 
borjúitatási adatai

• HASZONÁLLAT-TAKARMÁNYOZÁS
•  SZARVASMARHA SZAPORÍTÓANYAG 

KERESKEDELEM ÉS TENYÉSZTÉSI TANÁCSADÁS

• HOBBIÁLLAT-TAKARMÁNYOZÁS
•  ÁLLATELEDEL KERESKEDELEM ÉS TANÁCSADÁS

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. • Tel.: +36 1 402 1010

• GÉP- ÉS ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉS
•  SZERVIZ

Magyarországi forgalmazó:
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Tejtermelő tehenek automatikus testkondíció 
pontozása DeLaval BCS kamerával

Boldizsár Péter
Solution manager, DeLaval Kft.

A tejtermelő telepeken jól ismert, hogy a testkondí-
ció pontozás nagyon hasznos eszköz a telepirányítás 
kezében. Az állatorvosok és takarmányozási szakem-
berek által is rendkívül fontosnak tartott testkondíció 
méréssel kapcsolatban számos kutatás és tanulmány 
készült világszerte, melyek bizonyítják, hogy a test-
zsírtartalom ellenőrzése és kezelése kritikus fontos-
ságú a jó termékenység, a magas tejhozam és az ál-
lategészség néha ellentétes céljainak eléréséhez. 
A nagy gyakorlatot igénylő és időigényes – éppen 
ezért egy laktációs ciklus alatt csak néhány alkalom-
mal elvégzett – emberi szemrevételezés helyett a 
DeLaval BCS testkondíció pontozó kamera naponta 
pontos értékelést ad az állatok állapotáról, amely a 
gazdaság számítógépén közvetlenül megtekinthető. 
A DeLaval BCS testkondíció pontozó rendszer két fő 
komponensből áll: a kamerából, amely 3D-s képet 
készít minden egyes tehénről, és a speciális szoft-
verből, amely a DelPro Farm Manager telepirányítási 
programhoz kapcsolódik. 
A DeLaval BCS kamera, amely felszerelhető a VMS 
fejőrobotokra vagy a fejőházban levő válogatóka-
pukra, automatikusan elküldi a tehenek testkondíció 
pontszámát – minden alkalommal, amikor áthalad-
nak a fejőroboton vagy a válogatókapun – a DeLaval 
DelPro Farm Manager programba és könnyen értel-
mezhető grafikus formátumban ábrázolja a laktációs 
ciklushoz viszonyítva. A felhasználók a számítógépen 
láthatják és nyomon követhetik, hogy mely tehenek 
vannak a görbe felett vagy alatt. 
Hogyan jelenik meg a testkondíció pontozás állo-
mányszinten a DelPro-ban? Minden pont egy-egy 
tehenet jelöl és összehasonlítható az ideális testkon-
díció tartományt kijelölő görbékkel.  

Más grafikonon az egyes állatok testkondíció értéke-
inek változása is nyomon követhető. A megbízható, 
napi testkondíció adatok ismerete a takarmányozás 
hatékonyságának javulásában jelentkezik leginkább. 
A túlkondícionált, elhízott tehenek tömegtakar-
mány és abrak adagjainak csökkentése valamint az  
 

alulkondícionált, sovány tehenek esetében a takar-
mány növelése azt jelenti, hogy az állomány minden 
tagja a laktáció megfelelő szakaszában a megfelelő 
takarmánytartalmat kaphatja. Ezáltal jelentős költ-
ség takarítható meg, ha sok az elhízott tehén az ál-
lományban, és minden bizonnyal jobb megtérülést 
biztosít a takarmányköltségek egy liter tejzsírra/
tejfehérjére korrigált tej vonatkozásában. További 
előnye, hogy segíthet a termékenységi folyamatok 
javításában. Azoknál a teheneknél, amelyeknél a 
laktáció alatt egészséges testkondíció értékek (BCS) 
láthatók, a laktációs periódusok között kevesebb nap 
telhet el. Emellett általában kevesebb termékenyí-
tésre is van szükségük ahhoz, hogy vemhesek legye-
nek. Ha a tehenek a BCS-görbe tartományán belül 
maradnak, semmilyen intézkedésre nincs szükség. A 
testkondíció görbe alatt látható teheneknél nagyobb 
a kockázata a gyenge termékenységnek és az ala-
csony tejhozamnak. A görbe feletti értékeket mutató 
állatoknál pedig nagyobb a ketózis és más mellékha-
tás-problémák kockázata. A teljes laktáció alatt elért 
jó testkondíció pontszám az állat jó egészségi állapo-
tát is mutatja. A 
jó testkondíciót 
tükröző BCS ér-
ték segíthet az 
e g é s z s é g ü g y i 
problémák, pél-
dául a sántaság 
csökkentésében 
is. Egyes tanul-
mányok szerint 



* VMS V310 referencia telepek adatai alapján

Bővítse
a VMS V300 
fejőrobotot 
DeLaval RePro 
funkcióval!

DeLaval
VMS™ V310

www.delaval.hu

A DeLaval RePro biomodell segítségével a VMS V300 
fejőrobot a világon egyedülálló módon, egy komplett 
szaporodáskezelő eszközzé, a DeLaval VMS™ V310 
automatikus fejőrendszerré alakul át. 

Automatikusan ellenőrzi a vemhességet, észleli a 
rendellenes ivarzási ciklusokat, a csendes ivarzást és a 
korai vetélést. Csökken az üres tehenek és a selejtezések 
száma, termelékenyebbé válnak a laktációk és 32%-kal javul 
a termékenyítési arány.*

Delaval-ad-holstein-210909.indd   1 2021. 09. 09.   11:39
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a testkondíció érték csökkenése és növekedése befolyá-
solhatja a sántaság kockázatát és a sántaságból való fel-
épülés esélyét. A BCS rendszeres ellenőrzése és karban-
tartása a gazdaságokban kulcsfontosságú eszköz lehet a 
sántaság csökkentésében.
Hogyan használjuk a BCS-kamerából származó testkon-
díció pontokat? Rendszeres munkarutint célszerű ki-
alakítani a laktációs időszak bizonyos pontjain: a frissen 
ellett tehenek esetében például többek között a negatív 
energiaegyensúlyra, a ketózis profilaxisra és kezelésére 
és a jó testkondícióban történő első termékenyítésre kell 
összpontosítanunk. A BCS adatok felhasználhatók a késői 
laktáció nyomon követésére és a megfelelő szárazra állítá-
si stratégia meghatározására is, hogy az állat a következő 
laktációjára a megfelelő testkondícióba kerüljön. A BCS-
adatok kombinálhatók a tehenek olyan egyéb, a DelPro 
telepirányítási programban látható adataival, mint pél-
dául a tejtermelés, aktivitási adatok, az állatok súlya és a 
takarmányozási adatok.
Bár az automatikus testkondíció értékelés potenciális 
előnyei minden gazdaságban azonosak, a különböző – fe-
jőrobotot és hagyományos fejőházat működtető – gazda-
ságok eltérő módon használhatják fel az adatokat, mivel 
ez nagyban függ a tejtermelő telep irányításától. A BCS 
kamerát használók általános tapasztalata az, hogy gyor-
san észreveszik, ha egy tehén nem az optimális kondíció-
tartományban van, és így időben tudnak változtatni a ta-
karmányozáson, amit korábban, a BCS kamera nélkül nem 
tudtak ilyen hatékonyan megtenni. Ahhoz, hogy az állatok 

egész életük során a lehető legjobb kondícióban legyenek 
és minél hosszabb ideig képesek legyenek a magas szintű 
tejtermelésre, nagyon fontos, hogy a nem megfelelő test-
kondícióra visszavezethető számos egészségi probléma 
előfordulását csökkentsük.
A DeLaval BSC testkondíció pontozó rendszer hatékony 
segítséget nyújt a tejtermelőknek abban, hogy állataik 
alacsonyabb költséggel termeljenek. A DeLaval BCS ka-
merája által végzett következetes és pontos, automatikus 
testkondíció pontozás segítheti a termelőket abban, hogy 
az egészséges tehenek révén növeljék az állatok élettar-
tamát és az állomány termelését, legyen szó bármilyen 
fejési technológiáról és bármilyen méretű állományról. 
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Drewitt és Goulbourne Kft  

Istállók csúszásmentesítése betonmarással 
100%-os elégedettséggel 
Már több mint 250 000 m2 felmart terület! 

Állattartó telepek beton padozatának csúszásmentesítését. 

Megtérülése:

költsége. 

Termékeink: 

! 

www.Drewitt.hu 
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TMR+
Az eredményes takarmányozáshoz számos más
telepi munkafolyamatot is figyelembe kell venni.
Úgy lehet igazán hatékonyan üzemeltetni egy telepet,  
ha a különböző területek szakértői és a telep
szakmai vezetői egy munkacsoportot alkotnak.

Szakmai csapatunk a TMR+ Program
(Takarmányozás, Menedzsment, Reprodukció)
kidolgozásával a telepeket érintő kihívások
széles körére hatékony megoldást ad.

További információkért keresse  
szaktanácsadó kollégáinkat:

Nyugat-Magyarország
Trombitás Martin / 30/820-9384
martin.trombitas@agrofeed.hu
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